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قانون نوسازي و عمران شهري

ماده :1نوسازي و عمران و اصالحات اساسي و تأمين نيازمنديهاي شهري و احداث و اصالح وتوسعه معابر و ايجاد پاركها و
پاركينگها ( توقفگاهها) و ميدانها و حفظ و نگهداري پاركها و باغهاي عمومي موجود و تأمين ساير تأسيسات مورد نيازعمومي و
نوسازي محالت و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظايف اساسي شهرداريها است و شهرداريها در اجراي وظائف
مذكور مكلفبه تهيه برنامههاي اساسي و نقشههاي جامع هستند.
ماده:2در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه  1431و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت كشور تعيين و اعالم كند بر كليه
اراضي و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص ساالنه به مأخذ پنج در هزار بهاي آنها كه طبق
مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقرارمي شود .شهرداريها مكلفند بر اساس مقررات اين قانون عوارض مذكور را وصول
كرده و منحصراً به مصرف نوسازي و عمران شهري برسانند .مصرف وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح در اين
قانون در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولت خواهد بود.
{توضيح :عبارت پنج در هزار طي ابالغيه شماره  118/144/11مورخ  18/11/11سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به 1/1
 %اصالح شده است}
تبصره :1ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض مذكور و ترتيب تعيين نسبتي از قيمت ملك كه در هر شهر با توجه به
مقتضيات وشرائط خاص اقتصادي مأخذ دريافت عوارض قرار ميگيرد به موجب آييننامهاي كه از طرف وزارت كشور تنظيم و به
تصويب هيأت وزيران ميرسدتعيين و اجرا خواهد شد.
ماده : 3بهاي اراضي و ساختمانها و مستحدثات مذكور در ماده  2اين قانون بر مبناي مميزي شهرداري تعيين و اعالم خواهد شد
و شهرداريهايمشمول ماده  2مكلفند حداكثر ظرف دو سال از تاريخ شمول ،مميزيهاي مذكور را با رعايت ضوابط ذيل به عمل
آورند و مادام كه مميزي به عمل نيامدهبهايي كه از طرف مالك يا مالكين يا قائممقام يا نمايندگان قانوني آنها بر اساس اين
ضوابط تعيين و اعالم ميگردد مالك عمل محسوب خواهد شد.
بهاي اراضي طبق قيمت منطقهاي خواهد بود كه به وسيله وزارت كشور و وزارت دارايي با كسب اطالع از مراجع محلي تعيين و
به تصويب هيأت وزيران رسيده باشد و بهاي ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطي خواهد بود كه وزارتخانههاي كشور و
آباداني و مسكن تعيين نموده و به تصويب هيأتوزيران رسيده باشد.
تبصره : 1در مورد كارخانه ها و كارگاهها و مؤسسات صنعتي و اقتصادي و علمي فقط قيمت زمين و ساختمان مالك پرداخت
عوارض قرار خواهدگرفت.
تبصره : 2در مناطقي از محدوده شهر كه آب مشروب لولهكشي و برق يا يكي از آنها در دسترس ساكنين آن منطقه گذارده
نشده باشد بابت هر يكاز آنها كه تأمين نشده  21درصد از عوارض مقرر كسر ميگردد ولي زمينهاي باير واقعه در آن مناطق
مشمول اين بخشودگي نخواهند شد.
تبصره : 4مالكين و متصرفين امالك مكلفند در مميزي اراضي و ساختمانها و مستحدثات با مأمورين مميزي همكاري كنند و
هرگاه از انجام اين تكليف خودداري كنند مأمورين مميزي در مورد اراضي باير يا بدون حصار با تشخيص عليالرأس و در مورد
ساختمانها و باغات و اراضي محصور با اعالم كتبي قبلي و با حضور نماينده دادستان وارد ملك شده اوراق مميزي را تنظيم
خواهند
نمود.
تبصره : 3ضوابط مذكور در اين ماده براي تقويم زمين و يا ساختمان بايد ساده و مشخص و روشن باشد.
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ماده:11عوارض هر سال در اول فروردين ماه آن سال تحقق مي يابد و بايد حداكثر تا پايان همان سال به شهرداري پرداخت
گردد.
تبصره :1از عوارض مؤدياني كه ظرف مدت مذكور عوارض متعلق به هر ملك را بپردازند ده درصد عوارض آن سال به عنوان
جايزه منظور و كسرخواهد شد.
تبصره :2ساختمانهاي اساسي كه به جاي ساختمانه اي كهنه و قديمي نوسازي و تجديد بنا شود به مدت سه سال از تاريخ اتمام
بنا مشخص شدهدر پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف خواهند بود.
تبصره :4بهاي اعياني پاركينگهاي اختصاصي در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد.
ماده :11نسبت به اراض ي واقع در محدوده شهر كه فاقد ساختمان اساسي بوده و يا باغ شهري به آن اطالق نشود در صورتي كه
تا يك سال بعد ازپايان مهلت مقرر در ماده  1مالكين يا قائممقام يا نمايندگان قانوني آنان مشخصات و بهاي ملك خود را به
شهرداري اعالم نكنند شهرداريهاي مشمولماده  2اين قانون مكلفند اين گونه امالك را به تصرف درآورده و به قائممقامي مالك
از طريق مزايده با رعايت آييننامه معامالت شهرداري و بر اساسقيمت منطقهاي به فروش برسانند و مطالبات خود را به انضمام
جرائم و هزينههاي متعلقه به اضافه  1درصد قيمت ملك به سود برنامه نوسازي از محلبهاي ملك برداشت نموده مابقي را در
حساب سپرده ثابت شهرداري در بانك نگهداري كنند تا در صورت مراجعه مالكين يا نمايندگان قانوني آنان درمقابل اخذ رسيد
به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف ده سال مالك ملك يا نمايندگان قانوني آنان مراجعه ننمايند وجوه مذكور به حساب درآمد
نوسازيمنظور خواهد شد.
تبصره  :1هرگاه مالكيت ملك محل اختالف باشد مدت  11سال مذكور در اين ماده از تاريخ صدور حكم نهايي مبني بر رفع
اختالف شروعميشود.
تبصره :2ساختمان اساسي مذكور در اين قانون به ساختماني اطالق ميگردد كه ارزش آن بر اساس ضوابط مندرج در ماده  3اين
قانون برابر حداقل بيست درصد بهاي كل زمين باشد مرجع رسيدگي به اختالف حاصله در اين مورد كميسيون مذكور در ماده 1
اين قانون است.
تبصره :4شهرداري مكلف است وضع امالك مشمول اين ماده را قبل از انتشار آگهي مزايده با حضور نماينده دادستان
شهرستان صورت مجلسكند.
تبصره  :3در صورتي كه مالكين اين گونه اراضي قبل از انتقال قطعي ملك مشخصات بهاي ملك خود را به شهرداري اعالم دارند
و عوارض وجرائم مربوط را نقد ًا بپردازند عمليات شهرداري در هر مرحلهاي كه باشد متوقف خواهد شد.
ماده:12شهرداريهاي مشمول ماده  2اين قانو ن مكلفند ظرف دو ماه از تاريخ انقضاء مهلت مقرر در ماده  11مشخصات مؤدياني را
كه نسبت بهپرداخت عوارض امالك خود اقدام نكرده اند به مؤسسات برق و گاز تسليم كنند و مؤسسات مذكور مكلفند با اعالم
مهلت دوماهه به مؤدي هرگاه مطالبات شهرداري تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سكونت ملكي او
اقدام كنند.
تبصره  :آيين نامه اجرايي اين ماده وسيله وزارت كشور و وزارت آب و برق تنظيم و پس از تصويب هيأت دولت به مورد اجرا
گذارده ميشود.
ماده :14در هر مورد كه عوارض يا حق مرغوبيت موضوع اين قانون به يك ملك تعلق گيرد و قطعي گردد عالوه بر مالك كه
مسئول پرداخت است عين ملك وسيله تأمين مطالبات شهرداري بوده و شهرداري مكلف است در صورتي كه مالك عوارض يا
حق مرغوبيت را ظرف مهلتهاي مقرر بارعايت آييننامه مذكور در تبصره  1ماده  2نپردازد با صدور اجرائيه نسبت به وصول
طلب خود از مالك يا استيفاي آن از عين ملك اقدام كند.
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تبصره :1ادارات و دوائر اجراي ثبت بنا به تقاضاي شهرداري مكلف به صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرايي طبق مقررات
مربوط به اجراياسناد رسمي الزماالجراء ميباشد.
تبصره :2در قبال اجرائيههاي صادره مربوط به اين ماده بازداشت شخص مؤدي مجاز نيست.
ماده :13مؤدياني كه تا پايان هر سال عوارض مقرر در اين قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدي نه زيان
ديركرد در سال بهنسبت مدت تأخير خواهند بود و شهرداري مكلف است پس از پايان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده
 14اين قانون نسبت به استيفاي مطالباتخود اقدام كند.
ماده :28عوارض اراضي واقع در محدوده شهر كه آب لوله كشي و برق آن تأمين شده و فاقد ساختمان اساسي باشد دو برابر
ميزان مقرر در ماده 2اين قانون خواهد بود.
تبصره :1در صورتي كه مالكين اين گونه اراضي طبق نقشه شهرداري به نردهكشي و ايجاد فضاي سبز در اراضي مزبور اقدام
كنند مشمول مقرراتاين ماده نبوده و عوارض به مأخذ مقرر در ماده  2اين قانون وصول خواهد شد.
تبصره :2در پروانههاي ساختماني كه از طرف شهرداريها صادر ميشود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان
ضروري است قيد گردد وكساني كه در ميدانها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان سازي ميكنند بايد ظرف مدت مقرر در
پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي كه تادو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم
ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگرساختمان همچنان ناتمام باقي بماند
براي هر دو سالي كه بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 3درصد در سال بالغگردد .ابنيه
ناتمام كه از طرف مقامات قضايي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهند بود.
گزیده اي از قانون شهرداریها :

ماده  : 43شهرداري با تصويب انجمن شهر آئين نامه اجرائي وصول عوارض شهرداري و آب بها و امثال آن را تددوين وتنظديم
مي نمايد.
ماده  : 41عوارض و درآمد شهرداري به وسيله مدأمورين مخصوصدي كده از طدرف شدهرداري بده ندام مدأمور وصدول تعيدين
مي شوند دريافت خواهد شد و مأمورين وصول بايد طبق مقررات امور مالي تضمين كافي بسپارند.
اصالحيه ماده :44رفع هرگونه اختالف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض و بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و
سازمان هاي وابسته به آن به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصميم
كميسيون مزبور قطعي است .بدهي هايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص داده شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا به
وسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد ،اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب
شهرداري مبادرت نمايد ،در نقاطي كه سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري
تعيين مي نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.
ماده  : 41عوارضي كه توأم با مالياتهاي دولتي اخذ مي شود به وسيله دارايي وصدول و همچندين عدوارض كاالهدايي كده بايدد
شركتها و مؤسسات بپردازند به ترتيبي كه شهرداري مقرر مي دارد به وسيله همان مؤسسات دريافت مي گردد و كليه وجدوهي
كه جمع آوري مي شود بايد در صورت وجود بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر يا در محل نزديدك بده آن
شهرداري با نظارت انجمن در شهرداري متمركز شود.
ماده : 111مالكين اراضي و امالك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع
ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
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شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه
ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع شده باشد جلوگيري نمايد.
تبصره :1در موارد فوق الذ كر كه از لحاظ اصول شهرسازي ،فني و يا بهداشتي ،قلع تأسيسات و بناهاي خالف مشخصات مندرج
در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ،ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري
موضوع در كميسيون هايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزيركشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير
دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي شود .كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعالم مي
نمايد كه ظرف مدت ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد ،پس از انقضاي مدت مذكور ،كميسيون مكلف است موضوع را با
حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد
اتخاذ كند .
در مواردي كه شهرداري از ادامه ساخت ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي كند ،مكلف است حداكثر
ظرف مدت يك هفته از تاريخ جل وگيري ،موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد در غير اين صورت كميسيون با تقاضاي
ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد.
در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد ،مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي نمايد.
شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابالغ كند.
هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رسماً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آئين نامه اجرائي
وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود.
تبصره : 2در مورد اضافه بناي زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني،
كميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا ،با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا
خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي به اخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع
ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد صادر و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد( .جريمه
نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتي كه
ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي
تخريب را بنمايد .كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.
تبصره : 4در مورد اضافه بناي زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجاري ،صنعتي و
اداري كميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا ،با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي
يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي به اخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع
ساختمان از نظر مصال ح مصرفي باشد صادر و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد( .جريمه
نبايد از حداقل  2برابر كمتر و از  3برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد) در
صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري م كلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي
صدور رأي تخريب را بنمايد .كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.
تبصره : 3در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي
ر عايت شده باشد كميسيون مي تواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاي هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش
معامالتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان  ،در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد ،هر
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كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع ،بالمانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعالم نمايد .اضافه بناي زائد
بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره هاي  2و  4عمل خواهد شد.
تبصره : 1در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصالح آن كميسيون مي تواند با توجه به
موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معامالتي
ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد ،صادر نمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش  21متر
مربع مي باشد) شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي باشد.
تبصره : 6در مورد تجاوز به معابر شهر ،مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرح هاي مصوب
رعايت برهاي اصالحي را بنمايند .در صورتي كه بر خالف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري
مكلف ا ست از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد .در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا،
عدم رعايت اصول فني ،بهداشتي و شهرسازي در ساختمان ،رسيدگي به موضوع در صالحيت كميسيون هاي ماده صد است .
تبصره : 4مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث مي گردد از لحاظ
انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمر ًا نظارت كرده و در پايان كار
مطابقت ساختمان با پروانه ،نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند .هرگاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهي نمايد و يا تخلف
را به موقع به شهرداري اعالم ننمايد و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و
صدور رأي به جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد.
شوراي انتظا مي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب
مورد با توجه به اهميت موضوع به  6ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به
صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون ماده صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند .مراتب محكوميت از طرف شوراي
انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكي از جرائد كثيراالنتشار اعالم مي گردد.
شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به كميسيون ماده صد به
مدت حداكثر 6ماه از اخذ گواهي امضاي مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد.
مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمايند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و
يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي شود
و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب
خواهند بود .در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي تواند با
استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.
تبصره : 1دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمان ها گواهي پايان ساختمان و در مورد
ساختمان هاي ناتمام گواهي عدم خالف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در
سند قيد نمايند.
در مورد ساختمان هايي كه قبل از تصويب قانون 6تبصره الحاقي به ماده صد قانون شهرداري ها ( )1411/11/23معامله انجام
گرفته و از دست مالك اوليه خارج شده باشد ،در صورتي كه مورد معامله كل پالك را شامل نگردد گواهي عدم خالف يا برگ
پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بالمانع مي باشد.
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در مورد ساختمان هايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بناي جديدي حادث نگرديده
باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند
مالكيت انجام معامله بالمانع مي باشد.
تبصره : 8ساختمان هايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره  1ماده
صد قانون شهرداري معاف مي باشند.
تبصره : 11در مورد آراي صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابالغ رأي
ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد ،مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه
اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته اند .رأي اين كميسيون قطعي است
تبصره : 11آئين نامه ارزش معامالتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل
اجراست و اين ارزش معامالتي سالي يكبار قابل تجديد نظر خواهد بود.
از وظایف شهرداریها:

بند  23ماده :11
صدور پروانه براي كليه ساختمانهايي كه در شهر ساخته مي شود .
تبصره :شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه هاي ساختماني
نوع استفاده از ساختمان را قيد كند .در صورتي كه بر خالف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري محل كسب يا
پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده  111اين قانون مطرح مي نمايد و كميسيون
در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيلي محل كسب يا
پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي كند .اين تصميم به وسيله مأمورين شهرداري اجرا مي شود و كسي كه با
آگاهي از اين موضوع از محل مزبور پس از تعطيلي براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از شش ماه
تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجدد ًا تعطيل مي شود.
دائر كردن دفتر وكالت ،مطب ،دفتر اسناد رسمي ،ازدواج و طالق ،دفتر روزنامه ،مجله و دفتر مهندسي به وسيله مالك از نظر
اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود.
بند  26ماده :11
پيشنهاد برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كاالهاي وارداتي و صادراتي و محصوالت
داخلي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامه براي اطالع وزارت كشور.
تبصره  2بند  2ماده : 88
عوارضي كه از عقد قراردادها عايد مي گردد بايستي تمام ًا به شهرداري هاي محل اجراي قرارداد پرداخت گردد.
از آئين نامه مالي شهرداریها :
ماده : 41هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهايي كه به وسيله
شهرداري يا مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي شود درج و هر نوع عوارض يا بهاي خدمات جديدي كه وضع و
تصويب مي گردد يا هر تغييري كه در نوع و ميزان نرخ آنها صورت مي گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي شود.
ماده : 41تطبيق وضع هر مؤدي يا هر مورد با تعرفه عوارض و بهاي خدمات و تعيين و تشخيص بدهي مؤدي به عهده مأمورين
تشخيص يا كساني است كه از طرف شهرداري يا سازمان تابعه و وابسته اختيار تشخيص به آنها داده شده است .مأمورين مذكور
7
به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد رسید

تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد جهت اجراءدرسال59

مكلفند كمال دقت بي نظري را در تشخيص هاي خود به كار برند و در صورت تخلف ،به وضع آنها در دادگاه اداري شهرداري
رسيدگي و تنبيهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
اصالحيه ماده  : 42به شهرداري هاي كل كشور اجازه داده مي شود تا مطالبات خود را با اقساط حداكثر سي و شش ماهه مطابق
دستورالعملي كه بنا به پيشنهاد شهردار به تصويب شوراي اسالمي شهر مربوطه مي رسد دريافت نمايد .در هر حال صدور
مفاصا حساب موكول به تأديه كليه بدهي مؤدي خواهد بود.
از قانون ماليات بر ارزش افزوده :

تبصره  1ماده : 11
شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد  ،كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشدده باشدد ،
موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد  ،تصويب و اعالم عمومي نمايند
تبصره  4ماده : 11
قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي ميگردد
تبصره ذیل ماده  181قانون برنامه پنجم توسعه کشور

هر گونه تخفيف ،بخشودگي حقوق و عوارض شهرداري ها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تدامين آن از بودجده عمدومي
ساالنه كشور است.در غير اينصورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.
از قانون مدیریت پسماندها :

ماده : 1
توليد كنندگان پسماند عدادي و اشدخاص حقيقدي و حقدوقي مسدئول مراكدز و مجتمدع هدايي كده پسدماند عدادي توليدد
مي كنند  ،از قبيل ساكنين منازل  ،مديران و متصديان مجتمع ها و شهركها  ،اردوگاهها  ،سربازخانه ها  ،واحدها و مجتمع هداي
تجاري  ،خدماتي  ،آموزشي  ،تفريحي و تفرجگاهي در قبال مديريت اجرائي پسماند عادي پاسدخگو بدوده و ملدزم بده رعايدت
مقررات و شيوه نامه هاي آئين نامه مي باشد .
سایر مستندات قانوني

قانون تشكيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 41/4/1
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن و آئين نامه اجرايي مصوب 1414/4/11
قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ،روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب سال 13
قانون نحوه تقويم ابنيه ،امالك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 41/1/21
قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 64/1/28
قانون نظام صنفي كشور و آئين نامه اجرائي مربوطه
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فصل دوم:
تعاریف و اصالحات
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تعاریف :
عوارض :

عبارت است از مبلغ يا مبالغي كه مستند به قوانين جاري  ،نوع و ميزان آن به تصويب مرجع قانوني رسيده و به صورت آگهي
عمومي توسط شهرداري اعالم مي شود.
منبع عوارض :

عبارت است از ملك  ،يا اموال  ،يا كاال  ،يا خدمات  ،يا حقوق و غيره كه برابر تعرفه  ،مالك اعمال عوارض قرار
مي گيرد.
نوع عوارض :

عوارض ممكن است از لحاظ تعلق به منبع عوارض  ،يكي از حاالت ذيل را داشته باشد :
 مستقيم باشد از قبيل نوع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و اموال غير منقول و منقول. غير مستقيم باشد  ،از قبيل انواع عوارض متعلق به منابع عوارض نظير كاالها و خدمات. عمومي باشد و كليه منابع عوارض را بدون استثناء شامل شود. خاص باشد و فقط منبع عوارض مشخصي را شامل شود.ال براي چند ماه يا فصلي از سال
 محدود باشد چه از لحاظ مكاني ( مثالً عوارض يك نمايشگاه خاص )  ،چه از لحاظ زماني ( مث ًنظير عوارض استفاده از پيست اسكي در زمستان )
 مستمر يا غيرمستمر باشد . عوارض محلي  ،منطقه اي ( استاني ) و يا ملي باشد .عوارض محلي عمدت ًا عوارضي است كه فارغ از توليد ( اعم از كاال و محصول و يا خدمات ) به منبع عوارض مستقر و يا موجود در
حدود شهر ( محدوده قانوني  ،حريم  ،حوزه شهري ) تعلق مي گيرد  .از انواع عوارض محلي مي توان عوارض وضع شده براي
زمين و ساختمان و عوارض كسب و پيشه را نام برد  .عوارض متعلق به توليدات و خدمات و محصوالت را حسب آنكه محل
مصرف برون داد فعاليت در حدود شهرباشد يا در سطح استان و يا در سطح كشور و يا خارج از كشور  ،مي توان به محلي و
منطقه اي ( استاني ) و ملي تقسيم كرد  .تعيين و تشخيص نوع و ميزان عوارض محلي ،منطقه اي ( استاني ) و ملي تابع
دستورالعمل هاي وزارت كشور است .
عوارض محلي :

عوارضي است كه به استناد تبصره ( )1ماده ( )1قانون تجميع عوارض و تبصره ( )1ماده ( )11قانون ماليات بر ارزش افدزوده  ،بدا
رعايت مقررات مندرج در قانون تشكيالت  ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب  1441/4/1و

آيين نامه اجرايي آن توسط شوراهاي اسالمي كشوري وضع مي گردد.
توليدکنندگان کاال :

اشخاص حقيقي و حقوقي سازنده و مونتاژكننده كاالهاي موضوع قانون مي باشند.
ارائه دهندگان خدمات :

اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه دهنده خدمات موضوع قانون مي باشند.
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بهاي خدمات :

مبلغي است كه شهرداري برابر مجوز قانوني در ازاي خدمات ارايه شده به طور مستقيم از متقاضيان دريافت خدمات  ،وصول
مي نمايد.
مؤدي عوارض یا درآمد شهرداري

شخص ( حقيقي يا حقوقي ) تأديه كننده عوارض يا درآمد به شهرداري است كه ممكن است منبع عوارض يا درآمد متعلدق بده

وي باشد يا وي وسيله وصول و ايصال عوارض و درآمد باشد .
مأمور تشخيص :

كسي است كه از طرف شهرداري يا سازمان هاي تابعه و وابسته به شهرداري با توجه به ماده  41آيين نامه مالي شهرداري ،
اختيار تطبيق وضع هر مؤدي يا هر مورد با تعرفه عوارض  ،درآمدها و تشخيص بدهي مؤدي كتباً به عهده او گذاشته مي شود.
مأمور وصول :

مأمور مخصوصي است كه از طرف شهرداري با توجه به ماده  41قانون شهرداري ( بنام مأمور وصول ) تعيين مي شود.
آگهي عمومي :

شهرداري در اجراي ماده  34قانون شهرداري مكلف است مصوبات شوراي اسالمي شهر را كه جنبه عمومي دارد ( از جمله
عوارض ) به وسايل ممكنه براي اطالع عمومي آگهي نمايد .برابر ماده  14قانون شهرداري  ،مقررات شهرداري كه جنبه عمومي
دارد و به تصويب شوراي اسالمي شهر رسيده است پس از اعالم براي كليه ساكنين شهر الزم الرعايه است .
پيش آگهي :

آگهي مختصري مي باشد كه حاوي مشخصات منبع عوارض و مؤدي يا مؤديان است  ،با ذكر مستند قانوني و نوع و ميزان
عوارض و مبلغ آن و تاريخ مهلت پرداخت عوارض و شماره حساب بانكي شهرداري و نام و آدرس بانك كه بعد از سر رسيد
موعد پرداخت عوارض براي بدهكار عوارض و يا مؤدي عوارض فرستاده مي شود .
اخطاریه :

ياد برگي است كه بعد از صدور و ارسال پيش آگهي براي آگاهي و گوشزد به بدهكار عوارض و يا مؤدي عوارض كه پرداخت
بدهي ناشي از عوارض خود را به تأخير انداخته است فرستاده مي شود .
ابالغيه :

رساندن پيام حكمي است كه بر له يا عليه بدهكار عوارض و يا مؤدي عوارض صادر شده است.
تقسيط عوارض :

عبارت است از تقسيم عوارض متعلقه به منبع عوارض و پرداخت آن توسط مؤدي در زمانهاي معينه بر اساس مفاد ماده 42
آيين نامه مالي شهرداري
منطقه شهرداري :

منطقه شهرداري محدوده اي است كه رسماً در تبعيت يك شهرداري است و بيش از  21111نفر جمعيت ساكن دارد .
شهرنشين :

شهرنشين يا شهروند كسي است كه در شهر زندگي مي كند و از حقوق و مزاياي مدني بهره مند است .
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حومه شهر :

نواحي اي است كه اغلب در شعاع نزديك شهرها قرار دارند و خدمات مورد نياز خود را از شهر تأمين مي كنند  .حومه شهر
بيشتر جزئي از خود شهر است كه به دليل گراني زمين و يا آلودگي هوا در داخل شهر  ،در حاشيه احداث شده است .
مراکز شهر :

منطقه اي است جاذب سفرهاي پيرامون كه ساختمانهاي اداري  ،تجاري و خدماتي در آن واقع شده اند  .مركز شهر معموالً در
محل تقاطع خيابانهاي اصلي شهر با يكديگر شكل مي گيرد.
اراضي شهري :

به زمينهايي اطالق مي گردد كه در محدوده و حريم شهرها و شهرك ها قرار گرفته باشند.
اراضي بایر :

منظور زمين هايي است كه سابقه عمران و احيا دارند و به تدريج به حالت موات در آمده اند  ،بدون اينكه مالكيت شان در نظر
گرفته شده باشد.
اراضي موات :

منظور زمين هايي است كه بالفعل مالك ندارند و سابقه مالكيت خصوصي شان معلوم نيست و كشت و زرع و بنا و آبادي نيز در
آنها وجود ندارد.
افراز :

مجزا كردن سهم مشاع هر يك از شركاء هر ملك.
تجميع :

چنانچه بتوان از نظر ثبتي دو يا چند قطعه زمين مجاور يكديگر را تبديل به يك پالك ثبتي كرد  ،اين عمل را تجميع گويند.
مشاع :

ملكي است كه مالكيت آن بين چند نفر مشترك باشد.
ارتفاع بنا :

عبارت است از فاصله قائم باالترين حد يك ساختمان تا كف تعيين شده  ،بر اساس معبر دسترسي مجاور قطعه زمين .
ارتفاع مفيد :

عبارت است از فاصله كف تعيين شده تمام يا قسمتي از دو طبقه تا پايين ترين حد ساخت و ساز سقف همان طبقه .
اضافات

عبارت است از ساخت و سازهايي كه عالوه بر ساختمان اصلي  ،به منظور بهبود كيفي عملكرد بنا احداث مي شوند.
بر زمين :

حدي از قطعه زمين است كه مشرف به گذر باشد.
بر اصالحي :

آن حدي از قطعه زمين است كه مشرف به گذر ،و از قسمت عمق مستلزم عقب نشيني باشد.
پخي :

عبارت است از خط موربي كه سطح گوشه اي از قطعه زمينِ قرار گرفته در نبش دو معبر را  ،به منظور ايجاد ديد مناسب
رانندگي حذف مي كند و آن را جزو فضاهاي عمومي شهر قرار مي دهد.
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پروانه ساختمان :

مجوز شهرداري است براي احداث بنا  ،تعمير و تغيير اساسي در ساختمان .
پایان کار :

گواهي شهرداري مبني بر اتمام ساختمان است ،كه بايد منطبق با پروانه صادر شده از نظر اصول فني  ،بهداشتي  ،ايمني و ساير
نظامات ضروري در ساختمان باشد.
محدوده شهر:

عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و
مقررات شهر سازي در آن الزم االجرا مي باشد .
حریم شهر:

عبارت است از قسمتي از اراضي بالفصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنتدرل شدهرداري در آن ضدرورت دارد و از مدرز
تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننمايد .
انواع کاربري زمين :

کاربري مسكوني  :شامل خانه ها و منازل مسكوني و مجتمع هاي سكونتگاهي با تراكم كم  ،متوسط  ،زياد و بسيار زياد.
كاربري آموزشي  :شامل مهد كودك  ،دبستان  ،دبيرستان  ،دانشگاه و ديگر مراكز آموزشي.
کاربري اداري  :شامل وزارتخانه ها  ،نهادها و شهرداري ها .
کاربري تجاري  :شامل مغازه ها  ،سوپر ماركت ها  ،رستوران ها  ،عمده فروشي ها و

مجتمع هاي تجاري و مراكز خريد.

کاربري فضاي سبز  :شامل پارك ها و بوستان ها  ،فضاهاي سبز و كمربند سبز اطراف شهر.
کاربري بهداشتي  :شامل درمانگاه ها ،كلينيك ها و بيمارستان ها

کاربري حمل و نقل  :شامل ايستگاه ها و پايانه هاي اتوبوس هاي مسافربري  ،مترو  ،راه آهن و فرودگاه .
کاربري خدمات شهري  :شامل آتش نشاني  ،پست و مخابرات  ،نواحي شهرداري و حوزه هاي نيروي انتظامي .
کاربري خدمات عمومي  :شامل كشتارگاه ها و ميدان هاي ميوه و تره بار.

کاربري فرهنگي و مذهبي  :شامل سينما  ،تئاتر  ،كتابخانه  ،حسينيه  ،مسجد و اماكن مذهبي .
کاربري تجهيزات شهري شامل آب  ،برق  ،گاز  ،تلفن  ،فاضالب و ساير تأسيسات.
کاربري صنعتي شامل كارگاه ها  ،كارخانه ها  ،تعميرگاه ها و كارگاه هاي توليدي

کاربري کشاورزي شامل اراضي مزروعي و صيفي كاري .
کاربري باغ شامل باغ هاي خصوصي براي استفاده پايان هفته .
کاربري انبارداري  :شامل انبارها  ،سردخانه ها و باراندازها.
کاربري پارکينگ شامل پاركينگ هاي همكف و طبقاتي.
انواع پروانه هاي ساختماني عبارتند از

پروانه مسكوني  :به پروانه هايي اطالق مي گردد كه صرفاً استفاده مسكوني داشته باشد.
پروانه تجاري به پروانه هايي اطالق مي گردد كه در آن برابر تبصره ذيل بند  23ماده  11قانون شهرداريها به منظدور اسدتفاده
كسب و پيشه و تجارت صادر مي گردد و تحت پوشش قانون نظام صنفي يا قانون تجارت فعاليت دارد.
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پروانه اداري به پروانه هايي اطالق مي شود كه صرفاً وابسته به وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتدي باشدد كده ايدن امدر شدامل
شركتهاي مخابرات  ،آب و فاضالب  ،برق و گاز نمي باشد.ضمناً مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي انقالب اسالمي كده
با اصول بازرگاني اداره مي شوند و مشمول پرداخت ماليات هستند از نظر پرداخت عوارض پذيره  ،تجاري محسوب مي گردند.
پروانه صنعتي به پروانه هايي اطالق مي گردد كه به منظور استفاده صنعتي و ايجاد كارگاههاي توليدي اعم از سبك و سدنگين
صادر مي شوند و داراي موافقت اصولي از جهاد كشاورزي  ،و يا وزارت صنعت و معدن و تجارت مي باشند.
پروانه خدماتي به پروانه هايي اطالق مي شود كه فعاليت آنها پيرامون ارائه خدمات آموزشي و پزشكي مي شود  .توضيح اينكه
قسمتهاي اداري آن شامل اين بند نمي شود.
قيمت منطقه اي:

قيمت منطقه اي عبارت است از ارزش معامالتي زمين و ساختمان كه برابر آخرين ارزش معامالتي دارايي موضوع ماده  63قانون
اصالح قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد.

تبصره : 1
در محاسبه عوارض  ،چنانچه زميني داراي چند بر باشد قيمت منطقه اي گرانترين بر ملك مشرف به معبر محاسبه خواهد شد .

تبصره : 2
قيمت منطقه اي خيابانهاي جديداالحداث كه در دفترچه ارزش معامالتي شهرداري براي آن قيمت مشخص نشده است،براساس
باالترين ارزش معابر همعرض موجود در منطقه و درصورت عدم وجود معبرهمعرض در منطقه مربوطه ،بر اساس بداالترين ارزش
معدددابر همعدددرض منددداطق هدددم جدددوار بدددا پيشدددنهاد شدددهرداري و تصدددويب شدددوراي اسدددالمي شدددهر تعيدددين
مي گردد .
سال احداث :

سال احداث برمبناي نظريه كميسيون ماده صديا ساير دالئل مثبته از قبيل تاريخ نصب كنتور برق وهمچنين ارائه پروانه كسدب
،عكس هوايي وعنداللزوم نظر كارشناس رسمي دادگستري مشخص مي گردد.
سال تبدیل :

تاريخ قطعي شدن راي كميسيون ماده صد ،تاريخ مصوبه كميسيون ماده  1و يا گواهي اداره دارايي و يا پروانه كسب و يا تاريخ
نصب كنتور برق و ياقبوض برق مصرفي كه تعيين كننده سال تبديل و نوع استفاده از ساختمان باشد مالك سال تبديل خواهد
بود.
تبصره  :در صورتي كه ارائه گواهي اداره مالياتي و يا تاريخ نصب كنتور برق به تنهايي نتواند سال تبديل را بده اثبدات برسداند
نظريه كارشناس رسمي دادگستري مرضي الطرفين مالك عمل قرارخواهد گرفت.
سال بهره برداري :

تاريخ قطعي شده راي كميسيون ماده صد ،تاريخ مصوبه كميسيون ماده  1و يا گواهي اداره دارايي و يا پروانه كسب و يا قبوض

برق كه تعيين كننده سال بهره برداري باشد مالك سال بهره برداري خواهد بود.
تبصره :
در صورتي كه ارائه مدارك فوق به تنهايي نتواند سال بهره برداري را به اثبات برساند نظريه كارشناس رسمي دادگستري مرضي
الطرفين مالك عمل قرار خواهد گرفت .
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زمان محاسبه و تعلق عوارض صدور پروانه :

عوارض صدور پروانه ساختماني اعم از تجاري ،اداري و صنعتي و غيره ،پس از صدور دستور تهيه نقشه و يا ارائه نقشه معماري و
تأييد واحد فني(صدور پروانه) و گزارش واحد فني محاسبه و اخذ مي شود.ضمن ًا مالك قبل از صدور پروانه اجازه عمليات
ساختماني نخواهد داشت.
تبصره : 1مؤدي در صورت پرداخت عوارض بصورت نقد يا اقساط حداكثر تا پايان سالجاري از زمان شروع پرداخت عوارض مهلت
دارد تا نسبت به اخذ پروانه اقدام نمايد و در صورتيكه تا پايان سالجاري پروانه ساختمان صادر نگردد و عوارض افزايش يابد
مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض به نرخ روز خواهد شد.
مهلت پرداخت عوارض صدور پروانه :

فيش عوارض صدور پروانه بايد در مهلت تعيين شده در آن پرداخت گردد و قبوض صادره در روزهداي پايداني سدال مدالي ،تدا
آخرين روز سال اعتبار داشته و در صورت عدم پرداخت تمام و يا قسمتي از بدهي در سال محاسبه  ،عوارض بدر مبنداي سدال
پرداخددت تمددام بدددهي ( بدده صددورت نقدددي و يددا اقسدداط ) محاسددبه و مبلددغ پرداختددي عيندداً از كددل بدددهي كسددر

مي شود(.منظور از پرداخت بدهي ،پرداخت به صورت نقدي و اقساط مي باشد )
قيمت کارشناسي روز:

منظور از قيمت كارشناسي روز زمين ،نظريه كارشناس رسمي دادگستري و يا هياتي متشكل از دو كارشناس رسمي و يك خبره
محلي معرفي شده توسط شهرداري مي باشد.
نحوه پرداخت عوارض:

نحوه پرداخت عوارض درآيين نامه اصالحي ماده  42قانون شهرداريها (مصوب شوراي اسالمي شهر ) تعيين شده است .
شهرداري مي تواند به آن دسته از افرادي كه عوارض خود را اعم از نوسازي و كسب و ساليانه اتومبيل پرداخت نموده اند به قيد
قرعه در زمان خاصي كه به تشخيص شهردار مي باشد جوايزي را اهداء نمايد.
تخفيفات خدمات پسماند و معافيتهاي عوارض نوسازي:

شهرداري جهت تشويق شهروندان مبني بر پرداخت به موقع عوارض نوسازي مي تواند بشرح ذيل اقدام نمايد.
الف  -سه ماهه اول سال  61درصد خدمات پسماند ب -سه ماهه دوم سال  31درصد خدمات پسماند ج -سه ماهده سدوم سدال
21درصد خدمات پسماندتخفيف داده شود و سه ماهه چهارم سال 111درصد خدمات پسماند اخذ گردد .
كليه مساجد و حسينيه ها و معابد اقليتهاي مذهبي كه صرف ًا استفاده مذهبي از آنها ميشود از پرداخت عوارض نوسازي معاف
مي باشند.
موارد ذیل از دریافت پروانه و پرداخت عوارض معاف مي باشند:

الف) زيرزمين هاي با ارتفاع كمتر از  2متر با استفاده انباري و مساحت كمتر از  21متر
ب) سرويس بهداشتي در حياط به مساحت حداكثر  4متر مربع زيربناي مفيد
ج)سايبان خودرو در حياط با مصالح غير بنايي با ارتفاع برابر ديوار حياط حداكثر  21مترمربع
د) سايبان روي درب منازل و درب حياط مشروط به اينكه از  3متر مربع بيشتر نباشد و به گذر تجاوز نشده باشد
ذ) در بافتهاي قديم كه فقط قسمتي ازسقف ساختمان را تا  41مترمربع تغيير داده اند (قبل از سدال 46بدا توجده بده سدوابق
نوسازي و يا تاييد مامور فني)
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پروانه هايي كه قبل از سال46صادر شده عوارض مازاد آن  21درصد فرمول محاسبه و عوارض زيرزمين آن معاف وجزء زيربنداي
مجاز محاسبه شود.
در صورت گزارش اختالف متراژ هنگام صدور مفاصاحساب حداكثر به ميدزان  11مترمربدع معداف و مدابقي  11درصدد فرمدول
محاسبه و عوارض اخذ مي گردد.
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فصل سوم:
ساخت و ساز

17
به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد رسید

تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد جهت اجراءدرسال59

توضیحات کلی:
 - 1ساختمان تك واحدي مسكوني شامل زير زمين به صورت انباري و همكف بصدورت يدك واحدد مسدكوني و طبقده اول آن
بصورت توسعه همكف مي باشد.
 - 2مالك پس از پرداخت عوارض صدور پروانه ،در صورتيكه جهت دريافت پروانه تا پايان سال اقدام نكند ،با هر گونه تغيير و
افزايش در ميزان عوارض در سال بعد ،مشمول مابه التفاوت خواهد شد.
 - 4زمان محاسبه و اخذ عوارض صدور پروانه ،زماني است كه پرونده ،تمام مراحل قانوني صدور پروانده را طدي نمدوده و پديش
نويس پروانه تنظيم شده باشد .اطالعات مندرج در پيش نويس مبناي محاسبه عوارض زيربنا قرار خواهد گرفت .
 – 3شناسنامه ساختمان (پروانه ) ،همان مجوز شروع عمليات ساختماني مي باشد واين بدين معني است كه اگر بر روي ملكدي
درخواست پروانه شده باشد و تمام مراحل آن اع م از تهيه نقشه  ،پرداخت عوارض وغيره طي شده بدا شدد ولدي قبدل از اخدذ
شناسنامه توسط مالك ،اقدام به ساخت و ساز شودآن ساخت و ساز به عنوان بدون پروانه تلقي و پرونده آن به كميسيون مداده
صد ارجاع مي شود ،و عوارض آن بر اساس تعرفه بدون مجوز محاسبه و عوارض پرداختي ازآن كسر ،و مابه التفاوت وصول مدي
گردد.
 -1قيمت منطقه اي امالك مسكوني كه قسمتي از يك حد آن به معبر اصلي و قسمت ديگر همان حد ،به ملك مجداور منتهدي
مي گردد  ،بدين گونه است كه آن قسمت كه مشرف به خيابان و يا معبر اصلي مي باشد ،داراي قيمت بر خيابان و يا معبر اصلي ،
و آن قسمت كه به ملك مجاور منتهي مي شود ( از آن قسمت دسترسي به خيابان ندارد )  %41قيمت منطقده اي خيابدان و يدا
معبر اصلي مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت  ،مشروط به آنكه از قيمت معبر فرعي ( در صورت دو بر بودن ملك ) كمتر نباشد.
چنانچه ملكي داراي چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترين قيمت منطقه اي بر ملك مشرف بدر معبدر مدالك عمدل
خواهد بود.
 -6متقاضياني كه از تفكيك ويا صدور پروانه قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه و قبل از شروع هدر گونده عمليدات سداختماني
منصرف شده اند و درخواست استرداد وجه پرداختي را نموده اند شهرداري با كسر  %11مبلغ پرداختي)براي واحدهاي مسكوني
حداكثر 1111111ريال) ما بقي مبلغ فوق بعد از طي مراحل قانوني به متقاضي پرداخت مي نمايد.
 -4مراجعيني كه بعد از صدور پروانه نسبت به تغيير نقشه اقدام نموده و در بعضي طبقات كمتر احداث بنا نمودند عوارض اضافه
پرداختي ب ابت عوارض مازاد منظور خواهد شد و ما به التفاوت عوارض اجرا شده و پرداختي محاسبه و مسترد يا اخذخواهدشد .
 -1شهرداري مجاز است برروي زمينهاي قولنامه اي پروانه ساختماني صادر نمايد مشروط بر اينكه مالكيدت فروشدنده محدرز
باشد .در مورد زمينهاي موقوفه اجازه احداث اعياني از متولي آن اعم از حقيقي يا حقوقي الزم است.
-8عوارض زيربناي ساختمانهاي بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه 2برابر عوارض صدور پروانه محاسبه مي گردد.
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 -1عوارض صدور پروانه هاي ساختماني تك واحدي
 (1-1عوارض صدور پروانه هاي ساختماني تك واحدي

تا  121مترمربع

4.2P

مازاد بر 121تا  211مترمربع 11.2P
مازاد بر 211تا  311مترمربع

11.2 P

مازاد بر  311متر مربع به باال 31p
تبصره :1به استناد ماده  6قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ،مشموالن اين قانون براي احداث يك واحد مسكوني با
زيربناي مفيد تا يكصد و بيست مترمربع و بيست مترمربع تجاري در شهر محل سكونت خود از پرداخت هزينههاي عوارض
صدور پروانه هاي ساختماني ،عوارض شهرداري و نوسازي براي يك بار با معرفي بنياد معاف ميباشند .مفاد اين ماده در احداث
مجتمعهاي مسكوني نيز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ايثارگران نخواهد بود .
تبصره :2مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور ،از پرداخت هزينه صدور پروانه
ساختماني وعوارض شهرداري براي يك بار در حد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مصرف ( قانون بودجه كشور ) در صورت
رعايت الگوي مسكن از پرداخت عوارض معاف خواهن د بود و در صورتي كه زيربنا بيش از الگوي مسكن باشد مشمول معافيت
نخواهند شد.
تبصره : 4در صورتي كه مالك درخواست اصالح پروانه همراه با افزايش ويا اخذ مجوز افزايش بنا را داشته باشد ،عوارض صددور
پروانه كل زيربناء طبق رديف(  ) 1-1محاسبه و پس از كسر عوارض زير بناي داراي مجوز بر اساس همين رديف مدا بده التفداوت
وصول خواهد شد.
تبصره :3صدور پروانه بر روي اراضي موقوفه و فاقد سند و قولنامه اي  ،در صورت سپردن تعهد الزم ( طبق مصوبه شدماره 1161
د  /ش مورخ  ) 41 /1/6بالمانع مي باشد ضمناً هزينه تفكيك  ،تغيير كاربري در زمان صدور پروانه اخذ مي گردد .
تبصره :1درخصوص ساخت وساز بناهاي مسكوني بدون مجوز قبل از سال  46معادل  %11عوارض اين رديف اخدذ مدي گدردد .
بناهاي خشت وگلي از پرداخت عوارض اين رديف معاف مي باشند .
تبصره :6درمورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج درپروانه ،در صورتيكه حق اشرافيت نداشته باشد تا  41متر مربع برابدر ارزش
معامالتي طبق تبصره 11ماده  111محاسبه و از مالك اخذ شود.
حد اقل قيمت منطقه اي  1111ريال
 )2-1عوارض صدور پروانه مسكوني در بافت قدیم

به منظور احياء بافت قديم و تشويق شهروندان به ساخت و ساز ،بازسازي  ،نوسازي و مقاوم سازي واقع درآن ،اينگونه بناهدا
معادل %11عوارض زيربنا رديف ( )1-1معاف مي باشند .ولي در بافت فرسوده شامل اين معافيت نمي باشند.
اين بخشودگي مشمول تخلف ساختمان نمي شود.
 )3-1عوارض صدور پروانه مسكوني موقوفه

موقوفات عام كه به صورت عام المنفعه اداره مي شوند و موسسات خيريه كه فاقد مالكيت خصوصي بوده و موروثي نمي باشدد ،
مشروط به ارائه گواهي از اداره اوقاف مبني بر وقف و عام المنفعه بودن  ،با ارائه پيشنهاد شهرداري وتصويب شدوراي اسدالمي
شهر  ،از پرداخت عوارض صدور پروانه معاف مي باشند .
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تبصره  :در صورتي كه موقوفات به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار و يا اجاره داده شده و يا بشود و در سند واگذاري يا اجداره
حق ايجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالكيت اعياني براي اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذكور در حكم مالك محسوب و
مشمول پرداخت عوارض به شهرداري خواهند بود.

 -2عوارض صدور پروانه هاي ساختماني چند واحدي
 )1-2عوارض صدور پروانه هاي ساختماني چند واحدي

22 P

به ازاي هر متر مربع

به ازاي هرمتر مربع پاركينگ ،پيلوت  ،انباري  ،تأسيسات و اتاق نگهباني 2P
تبصره: 1در صورتيكه درخواست اوليه چند واحدي مسكوني بر روي همكف تجاري بشود و از نظر ضوابط ،صدور چنين پروانه اي
مجاز باشد عوارض زيربناي طبقه اول و باالتر بر مبناي اين رديف محاسبه خواهد شد (.تجاري -خدماتي مقياس شهري منفرد)
تبصره  :2هر متر مربع كسري فضاي باز  11 Pمحاسبه گردد.
( فضاي باز طبق ضوابط طرح باالدست مصوب)
 )2-2عوارض صدور پروانه مجتمع مسكوني در بافت قدیم

به منظور احياء بافت قديم و تشويق شهروندان به بازسازي ونوسازي و مقاوم سدازي واقدع درآن ،اينگونده بناهدا معدادل%11
عوارض زيربنا رديف ( )1-2معاف مي باشند .ولي در بافت فرسوده شامل اين معافيت نمي باشند.
اين بخشودگي مشمول تخلف ساختمان نمي شود.
 )3-2عوارض صدور پروانه مجتمع مسكوني موقوفه

موقوفات عام كه به صورت عام المنفعه اداره مي شوند و موسسات خيريه كه فاقد مالكيت خصوصي بوده و موروثي نمي باشدد ،
مشروط به ارائه گواهي از اداره اوقاف مبني بر وقف و عام المنفعه بودن  ،با ارائه پيشنهاد شهرداري وتصويب شدوراي اسدالمي
شهر  ،از پرداخت عوارض صدور پروانه معاف مي باشند .
تبصره  :در صورتي كه موقوفات به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار و يا اجاره داده شده و يا بشود و در سند واگذاري يا اجاره
حق ايجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالكيت اعياني براي اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذكور در حكم مالك محسوب و
مشمول پرداخت ع وارض به شهرداري خواهند بود  .بديهي است رعايت ساير ضوابط الزامي است .
 )3عوارض تمدید پروانه ساختمانهاي مسكوني

به ازاي هرماه تاخير1درصد عوارض صدورپروانه به نرخ روز باضافه حق كارشناسي مشروط به اينكه مبلغ تمديد پروانه از مبلغ
عوارض صدور پروانه به نرخ روز تجاوز نكند.
)1پروانه هايي كه اعتبار آنها پس از 2بار تمديد يا عدم تمديد به پايان رسيده و عمليات ساخت و ساز به پايان نرسيده است به
شرح ذيل مشمول پرداخت عوارض جهت صدور پروانه جديد مي باشند:
الف -چنانچه هيچگونه ساخت و سازي انجام نشده يا در حد اجراي فونداسيون باشد  %41عوارض صدور پروانه به نرخ روزاخذ
مي گردد .
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ب -درصورتيكه ساخت و ساز انجام شده در حد پاكار (آماده اجراي سقف ) باشد  %21عوارض صدور پروانه به نرخ روزاخذ
ميگردد .
ج -درصورت اجراي سقف  ،برابر مفاد پروانه  ،فقط  %11عوارض صدور پروانه ساختمان به نرخ روزاخذ مي گردد .
 -4عوارض پذیره (صدور پروانه) واحد هاي تجاري ،اداري ،صنعتي  ،بانك ها و000
 )1-4عوارض پذیره (صدور پروانه) واحدهاي تجاري

همكف تجاري به ازاي هر متر مربع

28P

زير زمين تجاري به ازاي هر متر مربع

13P

طبقه اول و باالتر

14P

انباري به ازاي هر متر مربع

4P

نيم طبقه

4P

پاركينگ و تاسيسات به ازاي هر متر مربع

4P

)1عوارض تاالر ها و سالن هاي پذيرايي و رستورانها براساس عوارض تجاري محاسبه مي شود.
تبصره  : 1جهت كمك به ايجاد منبع درآمدي پايدار براي مساجد ،اماكن مذهبي،و مدارس خيرساز،حوزه هداي علميده ،امداكن
مذهبي اقليت هاي ديني و كتابخانه ها با توجه به عام المنفعه بودن و صرفا با كاربري هاي مذهبي و يا آموزشي تا 41متر مربدع
از پرداخت عوارض تجاري معاف و مازاد آن طبق تعرفه تجاري عمل گردد و ضمنا كليه ضوابط و مقررات رعايت گردد.
تبصره :1مغازه هاي قديمي احداثي قبل از سال  46كه اقدام به تغيير سقف و يا بازسازي(تخريب،پاكسازي و دوباره سازي)
نموده مشمول %11پذيره تجاري مي شوند .
حداقل قيمت منطقه اي  8111ريال
)2-4عوارض پذیره ادارات دولتي

به ازاي هر متر مربع زيربنا

11 P

تأسيسات و پاركينگ مسقف احداثي به ازاي هرمترمربع 6.1 P
تبصره : 1منظور از اداري دولتي  ،دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت كه يكي از دو شدرط  -1 :اداره بدا اصدول بازرگداني -2
مطابق قوانين و اساسنامه آن اداره و يا دستگاه مشمول پرداخت ماليات نباشند اينگونه دسدتگاهها ،مشدمول عدوارض پدذيره
اداري دولتي مي شوند.
تبصره : 2عوارض زيربناي مجتمع هاي اداري تا عمق  21متر براساس قيمت منطقه اي جبهه اول و مازاد بر آن بده ازاي  21متدر
عمق دوم براساس  %11قيمت منطقه اي جبهه اول و مازاد بدر  31متدر عمدق براسداس  %61قيمدت منطقده اي جبهده اول در
صدددورتيكه از قيمدددت منطقددده اي جبهددده هددداي بعددددي كمتدددر نباشدددد ( كددده در اينصدددورت قيمدددت منطقددده اي
جبهه هاي بعد مالك عمل خواهد بود ) محاسبه مي گردد .منظور از مجتمع اداري  ،ساختمانهايي هسدتند كده محدل اسدتقرار
ادارات مختلف مي باشد .بديهي است عوارض ساختمانهاي اداري تك واحدي براساس قيمت منطقه اي بر جبهه اصلي محاسدبه
ميشود.
تبصره : 4عوارض پذيره قسمتي از تأسيسات اداري را كه جهت آموزش كاركنان ويا ايجاد مهد كودك اختصاص داده شدود ،بدر
مبناي پذيره اداري محاسبه مي گردد.
تبصره ( :حداقل  Pبراي واحدهاي اداري  12111ريال ميباشد)
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 )3-4عوارض پذیره ادارات بخش خصوصي

همكف به ازاي هر متر مربع زيربنا

66 P

تأسيسات و پاركينگ مسقف احداثي به ازاي هرمتر مربع زيربنا

6.1 P

تبصره : 1منظور ساختمانهايي هستند كه از نظر نقشه داراي خصوصيات اداري بوده ولي توسط دستگاههاي دولتي و غيره كه بدا
اصول بازرگاني اداره و مشمول پرداخت ماليات مي باشند تأسيس و اداره مي شوند ضمناً با توجه به اينكده ماهيدت ايدن گونده
فعاليت ها تجاري مي باشد مي بايست كاربري آن تجاري باشد.
تبصره :2منظور از مجتمع اداري  ،ساختمانهايي هستند كه محل استقرار ادارات مختلف مي باشد.
تبصره : 4عوارض زيربناي مجتمع هاي اداري تا عمق  21متر براساس قيمت منطقه اي جبهه اول و مازاد بر آن بده ازاي  21متدر
عمق دوم براساس  %11قيمت منطقه اي جبهه اول و مازاد بدر  31متدر عمدق براسداس  %61قيمدت منطقده اي جبهده اول در
صورتيكه از قيمت منطقه اي جبهه هاي بعدي كمتر نباشد ( كه در اينصورت قيمت منطقه اي جبهه هاي بعد مالك عمل خواهدد
بود ) محاسبه مي گردد .بديهي است عوارض ساختمان اداري تك واحدي بر مبناي قيمت منطقه اي بر جبهه اصلي (بدون لحاظ
نمودن عمق ) مي باشد.
تبصره :حداقل Pبراي واحدهاي اداري برابر با12111ريال ميباشد.
 ) 4-4عوارض پذیره واحدهاي صنعتي،انبار و کارگاهي

به ازاي هر متر مربع زير بنا(داخل محدوده شهري)

14.1 P

به ازاي هر متر مربع زير بنا(داخل حريم وخارج از محدوده شهري (

6.1 P

پاركينگ مسقف احداثي به ازاي هر متر مربع زير بناداخل محدوده شهري

6.1 P

پاركينگ مسقف احداثي به ازاي هر متر مربع زير بنا خارج از محدوده شهري

2.1 P

مالك ،داشتن موافقت نامه اصولي از جهاد كشاورزي يا سازمان صنايع و معادن خواهد بود.
تبصره : 1قيمت منطقه اي گرانترين معبر برجبهه ملك مبناي محاسبه عوارض پذيره صنعتي مي باشد وعمق ملك تأثيري بدرآن
ندارد.
تبصره:2عوارض پذيره كاربريهاي تجهيزات و تاسيسات شهري مشابه صنعتي محاسبه مي گردد.
تبصره :4واحدهاي كارگاهي كه فاقد موافقت اصولي از مراجع ذيربط باشد مشمول عوارض پذيره تجاري مي گردد.
حداقل  Pبراي واحدهاي صنعتي( 11111ده هزار ريال )ميباشد.
 )9-4عوارض پذیره هتل و مهمانپذیر

به ازاي هر متر مربع زير بنا
پاركينگ مسقف احداثي به ازاي هر متر مربع

41.1 P
6.1 P

تبصره ( :1حداقل  Pبراي هتل و مهمانپذير  12111ريال ميباشد).
تبصره : 2مطابق ضوابط مندرج در طرحهاي تفصيلي شهر  ،احداث تأسيسات اقامتي مانند هتل و مهمانپذير در اراضي با كاربري
خدمات جهانگردي و پذيرائي و همچنين در كاربري تجاري امكان پذير مي باشد و در مواردي كه زمدين مناسدب بدراي ايجداد
تأسيسات مذكور در طرح مشخص نشده و يا در مكاني به غير از كاربريهاي ياد شده تقاضاي احداث تأسيسات فوق گردد پس از
طرح موضوع در كميسيون ماده پنج و يا كميسيون تغييركاربري طرحها به يكي از دو حالت اشاره شده تأسيسدات فدوق قابدل
احداث خواهد بود در صورتي كه تأسيسات فوق در غير از دو كاربري فوق احداث شود مشمول عوارض پذيره تجاري مي شوند.
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در صورتي كه رستوران احداثي در هتلها به عنوان تاالر پذيرايي (جهت برگزاري مراسم مختلف)استفاده شود،عوارض پذيره آن
بر مبناي تاالر و طبق تعرفه تجاري محاسبه خواهد شد.
 )6-4عوارض پذیره واحدهاي فرهنگي  ،آموزشي  ،ورزشي  ،درماني

به ازاي هر متر مربع

1.1 P

پاركينگ مسقف احداثي به ازاي هر متر مربع

4.1 P

تبصره(: : 1حداقل  Pبراي واحد هاي فرهنگي ،آموزشي  ،ورزشي ودرماني 11111ريال ميباشد)
تبصره: 2واحد هاي فرهنگي ،آموزشي  ،ورزشي ودرماني كه بصورت موقوفات عام هستندو همچنين مساجد،اماكن مقدسه
،حوزه علميه ،معابد اقليت هاي مذهبي و موسسات خيريه عام المنفعه غير انتفاعي رسمي كه به ثبت رسيده اند ،مشروط بر
اينكه سرمايه گذاري از طرف خود اوقاف يا اشخاص خير و نيكوكار درموقوفات باشد و به صورت عام المنفعه اداره شوند ( فاقد
مالكيت خصوصي بوده و موروثي نمي باشد) با رعايت ساير ضوابط از پرداخت عوارض پذيره معاف مي باشند ضمناً ارائه گواهي
از اداره اوقاف مبني بر وقف و عام المنفعه بودن الزامي مي باشد.
تبصره : 4در صورتي كه موقوفات به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار و يا اجاره داده شده و يا بشود و در سند واگذاري يا اجاره
حق ايجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالكيت اعياني براي اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذكور در حكم مالك محسوب و
مشمول پرداخت عوارض به شهرداري خواهند بود .بديهي است در هر زمان كه ملكي يكي از دو شرط موقوفه عام بودن و يا عام
المنفعه بودن خود را ازدست بدهد مشمول عوارض بر مبناي روز پرداخت خواهد شد.
تبصره : 3عوارض پذيره خوابگاهاي دانشجويي كه در كاربري آموزشي احداث مي شوند  ،برمبناي اين رديف محاسبه مي شود.
تبصره  : 1به منظور تشويق بانيان امور خيريه واحدهاي فرهنگي ،آموزشي ،ورزشي ،درماني بدا پيشدنهاد شدهرداري وتصدويب
شوراي اسالمي شهر ازپرداخت عوارض پذيره فوق معاف مي باشند .درصورتي كه انتقال سند مالكيت بده غيدر شدود مشدمول
عوارض به نرخ روز خواهند شد.
 )7-4عوارض پذیره بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه

زير زمين به ازاي هر متر مربع

81 P
12 P

همكف به ازاي هر متر مربع
طبقه اول و باالتر به ازاي هر متر مربع

11.1 P

نيم طبقه داخل واحد به ازاي هر متر مربع

1 P

انباري به ازاي هر متر مربع

8.1 P

انباري مستقل به ازاي هر متر مربع

11.1 P

پاركينگ مسقف به ازاي هر متر مربع

8.1 P
3.1 P

تأسيسات به ازاي هر متر مربع
حداقل قيمت منطقه اي 12111ريال
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 )9عوارض تمدید پروانه (بجز مسكوني )

 1/1درصد عوارض صدور پروانه به نرخ روز به ازاي هر ماه تاخير باضافه حق كارشناسي مشروط به اينكه مبلغ تمديد پروانه از
مبلغ عوارض صدور پروانه به نرخ روز تجاوز نكند.
)1پروانه هايي كه اعتبار آنها پس از 2بار تمديد يا عدم تمديد به پايان رسيده و عمليات ساخت وساز به پايان نرسيده است به
شرح ذيل مشمول پرداخت عوارض جهت صدور پروانه جديد مي باشند:
 -1چنانچه هيچگونه ساخت و سازي انجام نشده يا در حد اجراي فونداسيون باشد  %41عوارض صدور پروانه به نرخ روز اخذ
مي گردد .
 -2درصورتيكه ساخت و ساز انجام شده در حد پاكار (آماده اجراي سقف ) باشد  %21عوارض صدور پروانه به نرخ روز اخذ
ميگردد .
 -4درصورت اجراي سقف  ،برابر مفاد پروانه  ،فقط  %11عوارض صدور پروانه ساختمان به نرخ روز اخذ مي گردد .
توضيحات:
عوارض اين رديف مشمول ساختمان تجاري ،اداري ،صنعتي  ،بانك ها و 111بجز مسكوني مي باشد. .
)6عوارض پيش آمدگي مشرف بر معابر

بند الف-1:در صورتي كه پيش آمدگي در معبر عمومي به صورت روبسته و زيربناي مفيد مورد استفاده مسكوني ،تجاري اداري
،صنعتي قرار گيردعالوه بر بر اين كه جزو زيربناي مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر متر مربع پيش
آمدگي برابر قيمت روز از متقاضيان وصول خواهد گرديد.
-2اگر پيش آمدگي به صورت روبسته و داراي ديوارهاي جانبي باشد ولي به صورت بناي غيرمفيد مورد استفاده قرار گيرد
(صرفه به صورت بالكن)عالوه بر اين كه جزو زيربناي ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر متر مربع پيش
آمدگي %11ارزش روز زمين وصول خواهد شد.
-4چنانچه پيش آمدگي به صورت روباز و فاقد ديوارهاي جانبي باشد (تراس)معادل %11قيمت كارشناسي وصول خواهد شد.
بند:چنانچه پيش امدگي سقف آخرين طبقه بنا صرفا به صورت سايه بان مورد استفاده قرار گيرد مشمول اين تعرفه نخواهد شد.

بند ب:چنانچه پيش آمدگي پس از ساخت بنا و خارج از حد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط كميسيون ماده صد وصول
عوارض پيش آمدگي به صورت مازاد بر تراكم مجاز بر مبناي تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد.

 )7عوارض حذف پارکينگ تجاري و مسكوني (در صورت داشتن شرایط شش گانه)
به ازاي هرمتر مربع پاركينگ حذف شده تجاري واداري

46 P

به ازاي هرمتر مربع پاركينگ حذف شده مسكوني بر خيابان

13.1 P

به ازاي هرمتر مربع پاركينگ حذف شده مسكوني پشت جبهه

21.1 P

اين عوارض فقط در زمان صدور پروانه ودر موارديكه امكان تأمين پاركينگ در ساختمانها و يا در بر معبر ( بدليل داشتن شرايط
شش گانه مورد نظر در دستورالعمل وزارت كشور ) وجود نداشته باشد  ،محاسبه و اخذ مي گردد.
شرايط شش گانه
 )1ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير به عرض  31متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد .
 )2ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض  31متر و بيشتر قرارداشته و دسترسي به محل اتومبيل رو
نداشته باشد .
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 )4ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختهاي كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آنرا
نداده باشد.
)3ساختمان در بركوچه هايي قرارگرفته كه بعلت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد.
 )1ساختمان در بر معبري قرار گرفته كه بعلت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد .
 )6در صورتيكه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود .
تبصره :تعيين ضوابط تشخيص شيب زياد زمين براي حذف پاركينگ در صالحيت شوراي شهرسازي استان مي باشد .
 )8عوارض کسر پارکينگ واحدهاي تجاري و مسكوني

به ازاي هرمتر مربع كسر پاركينگ مورد نياز تجاري و اداري بر معبر

 %11ارزش روز زمين

به ازاي هرمتر مربع كسر پاركينگ مورد نياز تجاري و اداري داخل پالك

 %41ارزش روز زمين

به ازاي هر متر مربع كسر پاركينگ مورد نياز بانكها و موسسات مالي و اعتباري

%111ارزش روز زمين

به ازاي هرمتر مربع كسر پاركينگ مورد نيا ز داخل ساختمان مسكوني

11P

تبصره :1در خصوص كسري پاركينگ بر معبر واحدهاي تجاري كه توسط كميسيون ماده  1ملزم به رعايت پاركينگ بر معبر
مي باشند و طبق ضوابط طرح تفصيلي متراژ پاركينگ بر معبر بيشتري مي بايست تأمين نمايند ،در صورت تأمين پاركينگ
مورد نياز توسط شهرداري تا شعاع مناسب به گونه اي كه ا ز نظر مبلغ معادل مبلغ كارشناسي روز پاركينگ بر معبر تأمين نشده
باشد بالمانع ودرغيراينصورت براساس نظريه كارشناس رسمي محاسبه واخذ ميگردد.ضمناً عوارض اين رديف صرفاً در همان
منطقه صرف هزينه احداث پاركينگ خواهد شد .
پاركينگ مورد نياز براساس طرح باالدست مصوب
حداقل قيمت منطقه اي مطابق با قيمت منطقه اي عوارض پذيره
 )5عوارض مازاد بر تراکم ساختمان
الف:مسكوني
به ازاي هر متر مربع تراكم ( 41 pپشت جبهه)
به ازاي هر متر مربع تراكم ( 41 pپالك هاي بر خيابان)
ب:تجاري،اداري و سایر:
به ازاي هر متر مربع 11P
حداقل قيمت منطقه اي مطابق با قيمت منطقه اي عوارض پذيره همان كاربري
)10عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح هاي توسعه شهري و مفاد پروانه ساختماني
*3pاختالف ارتفاع غير مجاز به متر*سطح زيربنا به متر مربع
بند)1وصول عوارض موضوع اين تعرفه در موارد مغاير با مفاد پروانه ساختماني ،صرفا در صورت ابقا بنا توسط كميسيون ماده صد مجاز مي باشد.

بند)2منظور از سطح بنا سطح طبقه اي است كه اضافه ارتفاع دارد.
 )11 .صدور المثني پروانه ساختماني

در صورت ارائه دفترچه مبلغ  411111ريال اخذ شود.
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)12عوارض خدمات شهري
الف:بهاي خدمات آتش نشاني و ایمني

مسكوني بازاي هرمترمربع

411ريال

تجاري بازاي هرمترمربع

2111ريال

اداري و صنعتي بازاي هرمترمربع

2311ريال

سايركاربريها بازاي هرمترمربع

2111ريال

در زمان صدور پروانه يا پايان كار ،جهت تجهيز وسايل وامكانات ايمني آتش نشاني شهرداري و عندالزوم اضافه نمودن ايستگاه
آتش نشاني فقط براي يك بار از مالك اخذ مي شود
ب:فضاي سبز
 %3عوارض صدور پروانه در زمان اخذ پروانه و  %2عوارض بدون پروانه
در زمان صدور پروانه يا پايان كار جهت توسعه فضاي سبز از مالك اخذ مي شود.
)13عوارض جایگزین واحدهاي تجاري احداثي فاقد مجوز قبل از سال 76

 %21عوارض صدور پروانه به نرخ روز
 11Pبه ازاي هر مترمربع پاركينگ مورد نياز
مالك عمل عكس هوايي  /قبوض برق يا آب مي باشد.
)14عوارض تفكيك

مسكوني  1.1برابر قيمت منطقه اي براي هرمترمربع
تجاري  8.1برابر قيمت منطقه اي براي هر مترمربع
ساير كاربريها1.1برابر قيمت منطقه
حداقل قيمت منطقه اي مطابق با قيمت منطقه اي عوارض پذيره همان كاربري
 -3چنان چه ملكي بدون مجوز شهرداري تفكيك گردد و عرض معابر آن از ضوابط شهرسازي كمتر باشد و نياز به تعريض گذر
داشته باشد عوارض تفكيك اراضي از زمين باقيمانده پس از كسر معابري كه بدون اخذ وجه از سند خارج ميگردد محاسبه مي شود.

 -1مساجد ،حسينيه ها و معابد اقليتهاي مذهبي كه در كاربري مربوطه بوده و صرفاً استفاده مذهبي از آنها شود از پرداخت
عوارض تفكيك معاف مي باشند.
 -6واحد هاي فرهنگي ،آموزشي ،ورزشي و درماني كه به صورت موقوفات عام هستند و موسسات خيريه عام المنفعه غير
انتفاعي رسمي كه به ثبت رسيده اند ،و به صورت عام المنفعه اداره شوند (يعني فاقد مالكيت خصوصي بوده و موروثي نمي
باشند) با رعايت ساير ضوابط ،با ارائه پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي اسالمي شهر ،از پرداخت عوارض تفكيكي معاف مي
باشند .بديهي است در هر زمان كه ملكي يكي از دو شرط موقوفه عام بودن و يا عام المنفعه بودن خود را از دست بدهد و يا
سند مالكيت آن به غير منتقل شود ،مشمول عوارض تفكيكي به نرخ روز خواهند شد.
)19خدمات تفكيك

21111ريال به ازاي هر متر مربع تفكيك تجاري
3111ريال به ازاي هر متر مربع تفكيك مسكوني
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)16ارزش افزوده ناشي از تعدیل حد نصاب تفكيكي

14برابر قيمت منطقه اي براي هرمترمربع ما به التفاوت حد نصاب تفكيك
طبق ضوابط طرح اراضي اي كه در حد  21متر مربع كمتر از حد نصاب تفكيك مي باشد بدون ارجاع پرونده به كميسون ماده
1از مالكين اخذ شود .حد نصاب تفكيك طبق طرح باال دست مصوب مي باشد.
اسناد صادره ،امالك و ساختمان هاي احداث ي تا زمان ابالغ طرح تفصيلي كه زير حد نصاب تفكيكي (بر اساس ضوابط روز)
قطعه بندي شده است مشمول پرداخت كسري حد نصاب تفكيكي به ازاء هر مترمربع ما به التفاوت مساحت زمين موجود با حد
نصاب مصوب برابر 14 Pمي باشد.
تبصره  :1اسنادصادره و ساختمان هاي احداثي پس از ابالغ طرح تفصيلي جديد مشمول پرداخت ما به التفاوت ساخت زمين با
حد نصاب مصوب طرح تفصيلي بر مبناي  14Pميگردد.
حداقل قيمت منطقه اي مطابق با قيمت منطقه اي عوارض پذيره همان كاربري
 )17سطوح خدمات

مربوط به زمين هايي است كه قبل از ابالغ قانون اصالح ماده  111قانون شهرداريها ()81/4/11تفكيك گرديده است.
رديف مساحت كل زمين

مجموع درصد از كل زمين

1

تا 111متر مربع

طبق بند  13و 11

2

مازاد بر  111تا 1111متر مربع

%1

4

مازاد بر 1111تا 1111متر مربع

%2

3

مازاد بر  1111تا  2111متر مربع

%4

1

مازاد بر  2111تا 4111متر مربع

%1

6

مازاد بر  4111تا  3111مترمربع

%4

4

مازاد بر  3111تا 1111مترمربع

%12

1

1111متر به باال

%11

تبصره )1مساحت اصالح شده مبناي محاسبه رديف هاي فوق مي باشد.
تبصره)2امالك داراي سند ماده 134وموارد مشابه كه گواهي انتقال مشروط براي آنها صادر شده باشد،مشمول پرداخت سطوح
خدمات خواهند بود.
تبصره ) 4در صورتيكه مساحت سطوح خدمات مورد محاسبه به اندازه يك قطعه تفكيكي باشد بايستي زمين واگذار شود ،در
غير اينصورت به ارزش روز زمين پرداخت گردد.
تبصره)3ساختمان هاي احداثي قبل از تصويب طرح مصوب شهر كه براي انها سند مالكيت بدون اخذ مجوز شهرداري و در قالب
تفكيك و يا افراز صادر گرديده است از پرداخت سطوح خدمات معاف مي باشند .مشروط به اينكه بعد از سال فوق مجددا افراز
يا تفكيك نشده باشند.
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)18آیين نامه اجرایي تبصره  3اصالحي ماده  101قانون شهرداریها
مساحت كل زمين
تا  111متر مربع

سرانه معابر

سرانه فضاي خدماتي و عمومي

معاف

معاف

از 111متر تا 2111متر مربع

%11

%11

از 2111تا  1111متر مربع

%11

%11

ضمناً اراضي با مساحت ( 1111پنج هزار) مترمربع و بيشتر بر اساس سقف قانون اصالح ماده )%34/41( 111محاسبه مي گردد.
تبصره:1حداقل مجموع سرانه معابر وسرانه فضاي خدمات عمومي  %11باشد .
تبصره : 2در صورتي كه معابر مطابق طرح تفصيلي و ضوابط و مقررات شهرسازي و يا با تاييد كميسيون ماده  1رعايت گردد از
پرداخت سرانه معابر معاف مي باشد و در صورت عدم رعايت معابر ،مابه التفاوت معابر معادل جدول فوق با معابر احداثي
محاسبه خواهد شد ضمناً سرانه فضاي عم ومي بر اساس باقي مانده زمين پس از كسر معابر محاسبه مي گردد.
 -1اگر ملكي قبل از اجراي قانون اصالح ماده  111قانون شهرداري ها تفكيك شده باشد و مالك درخواست تفكيك مجدد
داشته و همچنين سطوح خدمات پرداخت را نموده باشد ،سطوح خدمات محاسبه شده از سرانه خدمات محاسبه شده (بر اساس
جدول فوق) كسر خواهد شد.
 -2مجموع سرانه معابر و سرانه فضاي خدمات امالكي كه داراي سند ماده  134بوده و يا بدون اجراي ماده  111اقدام به اخذ سند
مالكيت نموده اند و سند آن پس از اجراي قانون اصالح ماده  111صادر شده باشد بر اساس سند اوليه و طبق جدول فوق و به
نسبت قدر السهم آنها محاسبه مي گردد و در صورتي كه مالك نتواند سند مالكيت ارائه نمايد ،مجموع ًا سرانه خدمات و معابر بر
اساس  %21مساحت سند ارائه شده محاسبه خواهد شد.
 -4پالكهايي كه بر اساس طرح آماده سازي مصوب اداره راه و شهرسازي تفكيك مي گردند ،چنانچه خالص سهم مالك بيش از
 % 16/21از مساحت كل پالك طبق سند اوليه باشد ،مساحت مازاد بر بيش از  % 16/21بايد بدون اخذ وجه به نام شهرداري
گردد.
الف )1-بر اساس قانون اصالح ماده  111قانون شهرداري ها ،مساحت  111متر مربع به باال برحسب مساحت مندرج در سند شش
دانگ و يا سند اوليه اراضي مشاعي داراي تقسيم نامه محضري (مادر سند) و يا استعالم ثبتي جهت انجام عمل تفكيك شامل
اين ضوابط مي باشد.
الف )2-اراضي اي كه طبق سند  6دانگ و يا سند اوليه و يا استعالم ثبتي مساحت آنها كمتر از  111متر مربع است؛ شامل اين
ضوابط نمي گردند.
الف )4-كليه تفكيك هايي كه پس از الزم االجرا شدن اين قانون انجام شده يا مي شوند و داراي سابقه توافق در شهرداري نمي
باشند؛ مشمول اين ضوابط مي گردند.
الف )3-نقشه و گزارش طرح تفكيكي و آماده سازي بايد به تائيد شهرداري برسد.
الف )1-نحوه رعايت سرانه فضاي عمومي و خدماتي در طرح تفكيكي و آماده سازي:
 -1از آنجايي كه شهر برحسب تقسيمات كالبدي و بر اساس ضوابط شهرسازي داراي سطوح متفاوتي اعم از بلوك ساختماني،
واحد همسايگي ،محله ،برزن ،ناحيه و منطقه است و مالك تشخيص آنها ،مساحت و خصوصاً سقف جمعت پذيري آنها بر اساس
تراكم مصوب طرح ج امع ،تفصيلي و يا آماده سازي است؛ الزم است تا ميزان سرانه فضاي عمومي و خدماتي مورد نياز بر اين
اساس و بر حسب سرانه الزم براي هر يك از سطوح كالبدي كه در طرح تفصيلي و جامع مصوب مشخص شده است؛ محاسبه و
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صرفاً بر حسب كاربري مورد نياز تثبيت و حفظ شده و سند آن به نام شهرداري شود تا بر آن اساس مورد بهره برداري قرار
گيرد.
 -2مساحت كاربري فضاي عمومي و خدماتي ،قابل تغيير كاربري و واگذاري به غير (به استثناي دستگاه بهره برداري كننده)
نمي باشد.
الف )6-نحوه رعايت شبكه ها و معابر عمومي شهر در طرح تفكيكي و آماده سازي:
 -1رعايت گذربندي طرح ،الزاما بايد طبق ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصيلي مالك عمل باشد.
 -2رعايت معابر و شوارع عمومي شهر طبق طرح تفصيلي و جامع و طرح هاي اجرايي مصوب شهر الزامي است.
الف ) 4-چنانچه در طرح پالكي ،مساحت ناشي از رعايت شبكه ها و معابر عمومي شهر معادل و يا بيش از 31درصد مساحت
اوليه زمين باشد؛ نيازي به رعايت سطوح خدمات نمي باشد .در اين خصوص چنانچه مساحت ناشي از رعايت شبكه ها و معابر
عمومي شهر بيش از  11درصد مساحت اوليه زمين باشد؛ مابه ازاي بيش از 11درصد مساحت زمين اوليه طبق نرخ كارشناسي
محاسبه و به مالك پرداخت خواهد شد.
الف ) 1-چنانچه مساحت زمين سهم واگذاري به شهرداري ،برابر با حداقل نصاب تفكيكي در آن پهنه از شهر طبق ضوابط مالك
عمل باشد ،الزام ًا بايد قطعه مربوطه به شهرداري واگذار گردد.
الف ) 8-شهرداري زماني مي تواند نسبت به اخذ معادل قيمت زمين طبق نظر كارشناس رسمي اقدام نمايد كه مساحت زمينِ
سهم واگذاري به شهرداري ،كمتر از حد نصاب تفكيك طبق ضوابط مالك عمل در آن پهنه از شهر باشد و امكان استفاده از
مساحت مورد نظر براي فضاي باز شهري و پاركينگ و ...نيز مقدور نباشد.
وجوه اخذ شده از اين محل ،بايد به كد درآمدي خاص اختصاص و صرفاً به احداث فضاي عمومي و خدماتي مورد نياز در آن
محله و حداكثر آن ناحيه از شهر برسد.
الف ) 11-اراضي دريافتي سهم شهرداري صرفاً جهت معوض اراضي در طرح شبكه معابر و گذرهاي هاي سطح شهر واگذار و يا
حسب نياز تبديل به پارك ،پاركينگ و تاسيسات شهري در همان منطقه خواهد شد.
 )15ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري
مزروعي به مسكوني)بر خيابان)

11p

از كاربري مزروعي به مسكوني(پشت جبهه)

1.1p

از كاربري مسكوني به تجاري

111p

از كاربري مزروعي به تجاري

111p

تغيير كاربري از كاربري پيشنهادي طرح تفضيلي (به غير از تجاري) به مسكوني

6p

تغيير كاربري جهت ساير كاربري ها

11p
6p

تعيين كاربري كارگاهي و صنعتي در حريم
تغيير كاربري از هر نوع كاربري به كاربري پاركينگ

معاف

تغيير كاربري از كاربري تجاري به كاربري مسكوني و فاقد كاربري به مزروعي و باغ

معاف

تغيير كاربري از هر نوع كاربري به كاربري مذهبي،ورزشي ،فرهنگي ،آموزشي و درماني عام المنفعه معاف
حداقل قيمت منطقه اي مطابق با قيمت منطقه اي عوارض پذيره همان كاربري
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)20حق مشرفيت

 %11مابه التفاوت ارزش زمين قبل و بعد از اجراي طرح به نرخ روزمشروط به اينكه از  % 21ارزش باقيمانده ملك تجاوز نكند.
توضيحات:
تبصره:1تا عمق  21متري طبق تعرفه  %11مابه التفاوت ارزش زمين قبل و بعد از اجراي طرح به نرخ روز و ازعمق  26تا 11
متري %21مابه التفاوت ارزش زمين قبل و بعد از اجراي طرح به نرخ روز مي باشد و در زمان انجام معامله و يا اصالح حد اخذ مي گردد.

تبصره  : 2اراضي امالكي كه بر اثر اجراي طرحهاي احداث تعريض و توسعه و اصالح معابر و ميادين در بددر گذر احداثي يا
اصالحي يا تعريضي و يا توسعه واقع ميشوند فارغ از سال اجراي طرح مشمول پرداخت عوارض حق مشرفيت خواهند بود.
تبصره  : 4در مورد اراضي مشاع كه مشمول حق مشرفيت گرديدهاند و مالك جهت پرداخت حق مشرفيت رضايت دارد با توجه
ال محاسبه و به نسبت قدرالسهم از مالكين مشاعي
به اين كه حسب تعريف مالكيت مشاعي درصدي از كل سهم است عوارض ك ً
وصول ميگردد.
تبصره : 3عوارض حق مشرفيت فوق در زمان انتقال و يا صدور گواهي مفاصاحساب محاسبه و اخذ گردد.بديهي است عوارض
مذكور در زمان آزادسازي با جلب توافق طرفين قابل وصول و قابل تهاتر مي باشد.
تبصره  : 1در مواردي كه ميزان عوارض مشرفيت از ميزان غرامت كمتر باشد مابهالتفاوت مبلغ در وجه مالك پرداخت شود.
تبصره : 6كارشناسان ارزياب قاعدتاً ميزان ارزش امالك را با توجه به نوع ملك و نوع مسير احداثي و نحوه مشرفيت ملك در
زمان ارزيابي منظور خواهد نمود.
تبصره : 4در صورتيكه ملكي كه در پشت ملك بر معبر قرار گرفته ،در ملك بر معبر تجميع گردد مشمول حق مشرفيت با
ملحوظ نمودن عمق جبهه محاسبه مي گردد.
)21بهاي اصالح حد (فروش کوچه  ،نهرآب وقنوات متروکه وحریم آن )

ارزش روز زمين بر اساس نظريه كارشناسي
 )22هزینه کارشناسي

 121111ريال مسكوني
 111111ريال غيرمسكوني
 )23عوارض نوسازي

MP*.019+M1P1*.019
ارزش معامالتي دارايي=P1

مساحت عرصه=M

قيمت منطقه اي دارايي=P

مساحت اعياني=M1

)24خدمات پسماند

 %11عوار ض نوسازي
هنگام صدور عوارض نوسازي محاسبه و اخذ ميگردد.
)29عوارض صدورمجوزحصارکشي

 4111ريال به ازاي هرمترطول
در موقع درخواست مالك جهت حصاركشي ملك محاسبه واخذ مي گردد.
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 )26بهاي خدمات کاربري هاي غير مرتبط
 )1-26بهاي خدمات بنگاه ها و فروشگاههاي داراي محوطه رو باز

برابر قيمت منطقه اي به ازاي هر متر مربع مساحت كل محوطه محصور با كسر زيربناي احداثي
بهاي خدمات اين رديف به ازاي بهره برداري موقت و به صورت ساليانه از ملك مورد نظر  ،همانند مصالح فروشي  ،آهن فروشي
 ،سنگ فروشي و غيره اخذ ميگردد و مختص كاربريهاي غير مجاز ( غير تجاري ) است و دريافت بهاي خدمات فوق هيچ گونه
امتيازي براي مالك محسوب نمي شود و در صورت درخواست تغييركاربري طبق مقررات اقدام خواهد شد و حداقل  Pبرابر
 4111ريال ( هفت هزارريال ) مي باشد .
 )2-26بهاي خدمات استفاده از ساختمانهاي احداثي در کاربري هاي غيرمرتبط

استفاده تجاري از همكف
استفاده تجاري از زيرزمين و طبقات
استفاده بانك از همكف
استفاده اداري و يا صنعتي از همكف

(* 2pمساحت زيربنا+زيربناي بالكن داخل)
(* 1pمساحت زيرزمين+زيربناي طبقات)
)*3pمساحت زيربنا +زيربناي بالكن داخل)
 (* 4pمساحت زيربنا+زيربناي بالكن داخل)

استفاده اداري و يا صنعتي از زيرزمين و طبقات

(* 2pمساحت زيرزمين+زيربناي طبقات)

استفاده بعنوان انباري تجاري و انباري مستقل

(*1pمساحت زيربناي مورد استفاده)

استفاده بعنوان آموزشي از قبيل آموزشگاههاي

(*1pمساحت زيربناي مورد استفاده)

غيرانتفاعي،آموزش رانندگي،زبان،كنكور
توضيحات :
) 1بهاي خدمات اين رديف به صورت ساليانه است و مشمول امالك با كاربري غير مرتبط ميباشد و در زمان مطالبه شهرداري و يا
هنگام صدور هر نو ع گواهي براي مالك و يا مستاجر دريافت مي گردد.اخذ بهاي خدمات توسط شهرداري هيچگونه امتيازي
براي ملك محسوب نمي شود و در صورت درخواست تغيير كاربري طبق مقررات اقدام خواهد شد.
) 2در خصوص مواردي كه درخواست مجوز از شهرداري به صورت موقت (تا پايان سال تقويمي)مي شود صدور مجوز با استعالم
از اداره كل اماكن و رضايت مالكين مجاور صورت مي گيرد.
) 4در صورتيكه محل كسب داير باشد و نارضايتي و يا مخالفتي از طرف مالكين مجاور با ادامه فعاليت مطرح نشده باشد
شهرداري با وصول بهاي خدمات مزبور مانع ادامه فعاليت نخواهد شد.
)3در صورتي كه محل كسب داير باشد و مزاحمت براي مالكين مجاور ايجاد شده باشد جهت رفع مزاحمت ،شهرداري به استناد
بند  23ماده قانون شهرداريها اقدام به ارجاع پرونده به كميسيون ماده صد مي نمايد.
) 1آموزشگاههاي خياطي زنانه ،آرايشگري زنانه ،قالي بافي و مشاغل خانگي كه توسط سازمان فني و حرفه اي به عنوان مشاغل
خانگي شناخته مي شوند مشمول بهاي خدمات كاربري غير مرتبط مي باشند.
)6كاربري تجهيزات و تاسيسات شهري مشابه صنعتي محاسبه مي گردد.
) 4ساختمان هاي متعلق به مساجد وحسينيه ها و امام زادگان كه وقف آنها مي باشد و همچنين ساختمان موسسات قرآني
معتبر كه در آنها آموزش قرآن داده مي شود از پرداخت بهاي خدمات كاربري هاي غير مرتبط معاف مي باشند.
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 )27پارکينگ موقت تجاري ،بانكها و....

به ازاي هر متر مربع براي هر ماه p
پاركينگ موقت به ساختمانهايي تعلق مي گيرد كه در آن فعاليتي مغاير با نوع مجوز و يا گواهي صادر شده توسط
شهرداري انجام پذيرد به عنوان مثال براي ساختماني گواهي پايان كار تجاري(كسب وپيشه) صادر شده و پاركينگ
يك واحد تجاري تامين و يا رعايت شده است ولي در حاضر موقتاً بصورت بانك در آن فعاليت مي شود اين واحد بايدد بده ازاي
هرمترمربع مابه التفاوت كسري پاركينگ تجاري به بانك اين بهاي خدمات را پرداخت نمايدكه بصورت ساليانه طي صورتحسابي
به آدرس آنان ارسال و در صورت عدم پرداخت از طريق كميسيون ماده  44اقدام مي گردد.
اين بهاي خدمات مشمول كليه واحدها از جمله بانكها،موسسات مالي واعتباري و ...كه داراي كسر پاركينگ بوده وقصد استفاده
از محل بصورت موقت دارند،مي شود.
در صورتيكه از محل بصورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تامين پاركينگ مي باشد.
تبصره :واحدهاي تجاري خانگي اعم از آ رايشگاه ،خياطي زنانه و غيره در صورتيكه پروانه ساختماني آنها خالفي نداشته باشد با
اخذ پاركينگ موقت (رديف  ) 42پاسخ به استعالم مجامع امور صنفي بالمانع مي باشد .ضمناً با اخذ تعهددي مبندي بدر صددور
پروانه كسب تحت هيچ عنوان دال بر اينكه ساختمان مورد نظر داراي كاربري تجاري يا پروانه ساخت تجاري مي باشد نيسدت ،
و صدور پروانه كسب ايجاد حق نسبت به موارد فوق نمي باشد.
)28عوارض انجام معامالت غيرمنقول اعم از عرصه واعيان

الف) %1قيمت منطقه اي وارزش معامالتي روز دارائي براي هرمترمربع اعياني
ب) %11قيمت منطقه اي و ارزش معامالتي روز دارائي براي هرمترمربع عرصه
 -1عمق جبهه جلو خيابان براي عرصه امالك  21متربوده و مازاد  21تا عمق  11متري به عنوان پشت جبهه محسوب ومعدادل
 % 21قيمت بر جبهه محا سبه مي گردد  .در صورتيكه قيمت پشت جبهه از قيمت منطقه اي مربوطه كمتر شد قيمت منطقه اي
پشت جبهه محاسبه مي گردد .
 -2ارزش عرصه امالكي كه داراي چند بر(چند جبهه ) باشد جبهه گرانتر مالك عمل مي باشد .
 -4حداقل عوارض انجام معامله مبلغ  111/111ريال مي باشد
-3عوارض اين رديف به هنگام صدور گواهي انتقال ملك اخذ ميگردد و به هنگام انتقال ملك به نام شهرداري و يا ازشدهرداري
به شخص ديگر (پس از طي مراحل قانوني) تعلق نمي گيرد .در مورد افرادي كه به منظور امور خيريه و عام المنفعه امالك خدود
را به صورت بالعوض واگذار مي نمايند با معرفي مراجع مربوطه از پرداخت عوارض اين رديف معاف مي باشند.
)25عوارض حق النظاره

 % 11مبلغ دريافتي بابت حق نظارت مهندسين ناظر
مصالح بنايي 41111ريال به ازاي هر متر مربع  ،اسكلت فلزي و بتني11111ريال به ازاي هر متر مربع
تبصره :عوارض فوق بايد توسط نظام مهندسي يا مهندس ناظر به شدهرداري پرداخدت و در صدورت عددم اقددام موضدوع بده
كميسيون ماده  44ارجاع شود.
)30هزینه استعالم

 121/111ريال
بابت ثبت زمينهاي فاقد سند بازاي هر متر مربع %11قيمت منطقه اي
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 )31بهاي خدمات ارزش افزوده ناشي از اقدامات عمراني شهري

11P
الف:اينگونه عوارض به زمينهاي فاقد حصار و بناهاي مخروبه و نيمه تمام تعلق مي گيرد كه از طدرف شدهرداري بده مالدك در
خصوص حصار كشي و يا تمديد و يا تكميل پرونده آنها به صورت مكتوب اخطار داده باشد و يا در ملك مورد نظر تدابلو اخطدار
نصب شده باشد.در صورتي كه مالكين در موعد مقرر نسبت به حصار كشي و يا رفع مزاحمت اقدام ننمايند شهرداري با توجه به
ماده  111قانون شهرداري اقدام خواهد نمود.
ب:در صورتي كه مالكين اقدام به حصاركشي برابر ضوابط شهرداري نمايد از زمان اقدام مشمول عوارض سال اقدام نمي گدردد و
در صورتي كه در سال مورد نظر ساختمان نيمه تمام را تكميل و يا پروانه ساختمان اخدذ و يدا مهلدت پروانده را تمديدد نمايدد
مشمول عوارض اين رديف نخواهد بود.
ج:اراضي زراعي و باغات داير (وضع موجود به صورت باغ و يا زمين زراعي باشد) كه مزاحمتي براي شهروندان نداشته و از نظدر
سيماي شهر مشكلي نداشته باشد مشمول اين عوارض نمي شود.
د:در صورتي كه مالك درخواست پروانه حصاركشي نمايد و صدور پروانه براي شهرداري معذوريت قانوني داشته باشد مشدمول
عوارض فوق نمي شود.
ه:كساني كه از طرف شهرداري به آنها اخطار شده و در مهلت تعيين شده اقدام به حصاركشي و يا تمديد و يا اخذ پروانه ساخت
نكرده باشد مشمول عوارض سال اخطار و سالهاي قبل كه اخطار داده شده مي باشند و در صورتي كه بعد از مهلدت داده شدده
اقدام به حصاركشي و يا اخذ پروانه و يا تمديد نمايند از پرداخت عوارض مربوط به سال اقدام معاف مي باشد.
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فصل چهارم:
آیین نامه ارزش معامالتی ساختمان
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 )32آ یين نامه ارزش معامالتي ساختمان موضوع تبصره  11ماده  100قانون شهرداریها

 -1ساختمان اسكلتي با هرنوع سقف تا  1طبقه براي هرمترمربع 211/111ريال
 -4ساختمان مصالح بنايي با سقف تيرآهن يا تيرچه بلوك براي هرمتر مربع  111/111ريال
 -3احداث شيرواني با هرنوع اسكلت بازاي هرمتر مربع  111/111ريال
 -1اسكلت مخلوط خشت و گل وسنگ وچوب براي هر متر مربع 61/111ريال
 -4سوله با هرنوع سقف  111/111ريال
 -1سالنها يا توقف گاهها با مصالح سنگ  ،آجر  ،بلوك سيماني و هرنوع سقف  111/111ريال
 -8گلخانه با هرنوع مصالح و هرنوع سقف  31/111ريال
 -11انواع مخازن اعم از زميني  ،هوايي از  6متر مكعب به باال  111/111ريال

 -11ديوار كشي با هرنوع مصالح به ازاي هرمتر طول  31/111ريال
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فصل پنجم:
بهای خدمات
وعوارض کسب مشاغل

.
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 )33عوارض حق افتتاح مشاغل

(=1)3T+%5PM1+%5PM2
نرخ تعرفه عوارض مصوب ماهيانه مشاغل=T
متراژ مفيد =M1
متراژ غير مفيد =M2
قيمت منطقه ايP-
)34عوارض و بهاي خدمات ساليانه کليه مشاغل صنفي و غير صنفي فعال در سطح شهر

ليست پيوست
)39بهاي خدمات ماهيانه بانكها وموسسات اعتباري و ادارات اعم از دولتي وخصوصي باستثناي صندوقهاي قرض الحسنه محلي

مساحت زيربنا*%11P
بهاي خدمات شامل خدمات عمومي،پسماند ،آتش نشاني وايمني مي باشد.
حداقل قيمت منطقه اي 11111ريال
 )36خدمات بر دستگاههاي عابر بانك که از پياده روها استفاده مي نمایند

ساليانه  1111/111ريال
)37عوارض مجوز تاکسي شهري و صدور دفترچه

 411/111ريال
 )38عوارض نقل وانتقال تاکسي وکرایه

 211/111ريال براي هرمرتبه
 )35عوارض صدورمجوز وانت بار

 1/111/111ريال
 )40تمدید پروانه وانت بار عمومي

211/1111ريال
)41هزینه خدمات صدور مجوز موسسه مسافربري و باربري درون شهري وسایل نقليه نيمه سنگين

 8/111/111ريال
)42هزینه خدمات صدور کارت تردد جهت خودرو هاي نيمه سنگين

 1/411/111ريال
)43هزینه تمدید کارت تردد خودروهاي نيمه سنگين

311/111ريال
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 )44عوارض و خدمات مشاغل خاص (سالن ها ،مجموعه تفریحي  ،گل فروشي وغيره)

ماهيانه بر اساس مساحت سالن يا محوطه *  pكه مبناي  pنزديكترين معبر اصلي به سالن يا محوطه فوق محاسبه گردد.
)49بهاي خدمات آتش نشاني مرغداري ،گاوداري،شيالت و غيره

داخل حريم شهري( مساحت زيربنا*3111ريال)
)46بهاي خدمات ساليانه ترمينالهاي پسته

211ريال*ظرفيت دستگاه بر حسب كيلوگرم*تعداد روزهاي كاركرد
حداقل كاركرد ساليانه  61روز و حداقل كاركرد روزانه  11ساعت
 )47بهاي خدمات مشاغل داراي زباله خارج از حد معمول

 - 1درجه  1ماهيانه  121/111ريال
 -2درجه  2ماهيانه  11/111ريال
درجه )1مشاغلي كه وزن زباله آنها 2برابر متوسط زباله ساير مشاغل باشد.
درجه  )2مشاغلي كه وزن زباله آنها 1.1برابر متوسط زباله ساير مشاغل باشد.
البته در خصوص مشاغلي از قبيل هتل ها رستوران هاي بزرگ وموارد مشابه ارقام ثابت پيشنهادي پاسخ گو نبوده وبايستي
بصورت موردي بر آورد هزينه انجام وبه مرحله وصول در آيد.
 )48بهاي خدمات بازار هفتگي براي هردفعه ورود وسایل نقليه به جایگاه

وانت پيكان 111/111ريال
وانت نيسان و مشابه مبلغ 111/111ريال

كاميون و كاميونت  211/111ريال
براي جبران بخشي از هزينه روفت و روب وجمع آوري زباله هاي ريخته شده توسط فروشندگان  ،در هردفعه ورود به جايگاه
بازارهفتگي از فروشندگان كاال اخذ مي گردد.
)45بهاي خدمات ارائه تصویر ویدئویي ضبط شده توسط دوربين هاي نظارت تصویري سطح شهر
 )1بهاي خدمات ارائه تصوير تا 11دقيقه

 211/111ريال

 )2بهاي خدمات ارائه تصوير مازاد بر 11دقيقه به ازاي هر دقيقه  11/111ريال

پس از اخذ مجوز (معرفي نامه) از مراجع قضايي و ارسال آن به صورت محرمانه
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فصل ششم:
عوارض بر اشخاص
حقیقی و حقوقی
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 )90عوارض بر بليط کنسرت و سيرك و نظایر آن
)1-90عوارض بليط کنسرت  ،سيرك و جشنهاي نمایشي  ،مسابقات ورزشي  ،ورودیه نمایشگاهها و تئاتر و نظایر آن  %19بهاي بليط

بليط تمام كنسرتها و سيركها و جشنهاي نمايشي و نظاير آن بايد به مهر شهرداري ممهور گردد.
)2-90عوارض نمایشگاهها  %19بهاي بليط
تبصره :1
نمايشگاههايي كه در سطح شهر بر گزار ميگردند مشمول اين عوارض مي شوند و نمايشگاههايي كه غرفه هاي آنها به صورت
اجاره به متقاضيان واگذار مي گردد مشمول پرداخت %11اجاره بها ،به جاي عوارض بليط مي باشند  ،به استثناء نمايشگاه ارزاق
عمومي و لوازم التحرير .
تبصره:2
نمايشگاههاي كتاب اعم از مكتوب والكترونيكي وهمچنين نمايشگاههاي قرآني اعم از مكتوب والكترونيكي ونمايشگاههاي
مذهبي كه جنبه انتفاعي نداشته باشند معاف مي گردند.
)91عوارض ساليانه حق االرض قابل وصول از شرکتهاي آب و فاضالب  ،برق  ،مخابرات و گاز

بازاي هر متر طول411ريال
توضيح :

كليه شركتها حفار كه در معابر سطح شهر داراي تاسيسات مي باشند مشمول اين عوارض خواهند شد و همچنين شركتهاي كه
تاسيسات آنها در باالي معابر مي باشد مانند (برق ) مشمول خواهند شد.
)92عوارض ساليانه تاسيسات و تجهيزات شهري

-1عوارض دكل هاي مخابراتي ماهيانه  1/211/111ريال
-2عوارض پست ترانسفورماتور ماهيانه 611/111ريال
-4عوارض پست گاز ماهيانه  611/111ريال
-3عوارض پست مخابرات  611/111ريال
الزم به توضيح است مبلغ افتتاحيه براي هر يك از موارد فوق  21/111/111ريال مي باشد .دريافت عوارض تحت عناوين فوق طي
جلسه اي مورخ  84/8/14با حضور كارشناسان محترم استانداري و درآمد شهرداري هاي استان جهت هماهنگي بين
شهرداريها به تاييد رسيد.
)93عوارض نصب تابلوها

توضيحات:
 -1بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و همچنين دفاتر مركزي شركتها ،دفاتر و نمايندگيهاي بيمه از پرداخت عوارض يك تابلو
منصوبه سر درب با عرض ساختمان و ارتفاع تا 141سانتي متر معاف و مازاد بر آن بر اساس تابلوهاي شناسايي محاسبه مي شود
و در صورت داشتن تابلوي دوم ،عوارض آن براساس تبليغاتي محاسبه خواهد شد .در صورت نصب تابلو در پشت بام برابررديف
د مشمول عوارض مي گردد.
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 -2تابلوهاي فرسوده و نازيبا ضمن دادن مهلت مناسب بايد از سطح شهر جمعآوري و يا تعويض گردند در غير اينصورت
شهرداري رأساً اقدام به جمع آوري خواهد نمود وهزينه هاي جمع آوري به اضافه  %11درزمان تحويل تابلوهاي جمع آوري شده
به مالك،اخذ خواهد شد.
-4نصب هرگونه تابلويي در هر شرايطي بدون مجوز از شهرداري در هر نقطه شهر ممنوع بوده و در صورت مشاهده جمع آوري
و هزينه آن باضافه  %11جريمه از عاملين مربوطه اخذ مي گردد .
 -3تابلوهاي منصوبه پشت بام ها در صورت عدم تأييد استحكام سازه از سوي شهرداري  ،جمع آوري و عوارض مدت نصب آن
با ت وجه به ضوابط اين رديف و متناسب با زمان بهره برداري محاسبه و اخذ خواهد شد .شهرداري مكلف به دادن اخطار به بهره
بردار جهت جمع آوري مي باشد و در صورت عدم جمع آوري هرگونه مسئوليت بعهده بهره بردار است.
الف:عوارض نصب تابلوهاي تبليغات روي جایگاههاي تعبيه شده در سطح شهر

الف:تابلوهاي از ميدان چادرملو تا كوچه شهيد عبدالكريمي روزانه  111/111ريال
ب:تابلوهاي از كوچه عبدالكريمي تا انتهاي بلوار امام روزانه 121/111ريال
تبليغات در سطح شهر  ،بجز در مكانهايي كه به همين منظور تعبيه شده ممنوع مي باشد .
ب:عوارض نصب تابلوهاي اختصاصي جدا از ملك بصورت پایه فلزي (در پياده روها )
به ازاي هر مترمربع ماهيانه مبلغ  21/111ريال
نصب تابلو در معابر و پياده رو ها در صورت كسب مجوز از شهرداري امكان پذير است در غير اينصورت شهرداري از طريق اجرائيات نسبت
به جمع آوري تابلو اقدام خواهد نمود.
ج:عوارض تابلوهاي تبليغاتي در سردرب واحدهاي تجار ي و صنعتي و....

بازاي هر مترمربع ماهيانه مبلغ  21/111ريال
د:عوارض تابلوهاي منصوبه بر روي پشت بام مغازه ها و بانكها ،موسسات مالي و اعتباري و ...

 31برابر قيمت منطقه اي براي هرمترمربع ساليانه
ه:عوارض تابلوهاي شناسایي (:با مجوز)

( –1.6([ × )3Pارتفاع تابلو) × طول تابلو]
نصب تابلوي شناسه كسب به ابعاد  61 * 111سانتي متر سر درب ساختمان بالمانع و از پرداخت عوارض معاف مي باشند
تابلوهاي معرفي پزشكان  ،مطبوعات و موسسات فرهنگي هنري در صورتيكه كاالي خاصي تبليغ نكرده باشند از پرداخت ايدن
نوع عوارض معاف مي باشند .
حداقل قيمت منطقه اي 11111ريال
تابلوهاي بدون مجوز  1/1برابر اين رديف

در صورتيكه تابلوي منصوبه غير مرتبط با كسب و پيشه باشد و از حد مجاز تابلوي شناسه كسب تجاوز كند تبليغاتي محسوب
و طبق تعرفه مربوطه( رديف ج)عوارض اخذ ميگردد .
 )94جرائم وخسارت وارده به سيماي شهر بابت دیوار نویسي یا تبليغات بدون مجوز

-1جرايم كليه معابر اصلي و فرعي هر متر مربع 411111ريال الي 1211111ريال با نظر كارشناسي روابط عمومي
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فصل هفتم:
درآمد ناشی از ماشین آالت و
تاسیسات شهرداری
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)99کرایه ماشين آالت:
الف :تانكر آ برساني(13000ليتري)

 -1كيلومتري 41/111ريال
حداقل قيمت هرسرويس  411/111ريال
يا براساس نرخ روز
ب :کارکرد لودر

ساعتي611/111ريال يا براساس نرخ روز
ج :کارکرد بيل بكهو

ساعتي 311/111ريال يا براساس نرخ روز
د :کارکرد بيل مكانيكي
به ازاي هر متر مكعب خاكبرداري 11111ريال،به ازاي هر ساعت 111/111ريال يا برساس نرخ روز
و :کارکرد غلطك

ساعتي 111/111ريال يا براساس نرخ روز
ه :تراکتور
ساعتي 411/111ريال يا براساس نرخ روز
در محاسبه كاركرد ساعت وسايل فوق الذكر ،فقط زمان رفت يا برگشت وسيله از پاركينگ به محل كار محاسبه مي گردد.
ي :کمپرسي
براساس نرخ روز
)96بهاي فروش آب چاه
 -1بهاي فروش هرساعت آب چاه شماره  2شهرداري جهت كشاورزان

131/111ريال بازاي هر ساعت
در صورت افزايش نرخ تعرفه برق در سال  83اين مبلغ به تناسب افزايش يابد.
 -2بهاي فروش آب چاه شماره  1شهرداري

21/111ريال بازاي هرمترمكعب
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فصل هشتم:
مودیان خاص و سایر عوارض
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)97عوارض قطع اشجار

الف) درخت با محيط بن تا 21سانتي متر هراصله111111ريال
ب) از  21تا  11سانتي متر 1311111ريال
پ)از 11تا  111سانتي متر عالوه بر  1311111ريال به ازاي هر سانتي متر اضافه بر 11سانتي متر 61111ريال
ج) درخت با محيط بن بيش از يك متر عالوه برمبلغ 3111111ريال به ازاي هرسانتي متر مازاد بريك متر 61111ريال
 )98هزینه آسفالت

در زمان درخواست اهالي به نسبت %21هزينه آسفالت براساس نرخ روز
در معابري كه بين  11تا  11درصد پالكها ساخته شده و تمام تاسيسات شهري نيز عبور نموده است شهرداري نسبت به اخذ
%1هزينه آسفالت براساس نرخ روز اقدام نمايد.و در معابري كه بين  11تا  111درصد پالكها ساخته شده ،رايگان و در اولويت
قرار گيرند .در صورت دريافت قير يارانه اي ،معابر با اولويتهاي مشخص شده از طرف شورا به صورت رايگان آسفالت مي گردند.
)95خسارت شكستن آسفالت و تخریب معابر و صدور مجوز حفاري

الف:خسارت شكستن آسفالت و تخريب معابر
قيمت روز آسفالت و زيرسازي%11+
ب:صدور مجوز حفاري
.1معابر آسفالت
طبق دستورالعمل جديد ابالغي از طرف معاونت عمراني استانداري(در صورتي كه ابتداي سال  81دستورالعمل جديد از طرف
استانداري ابالغ نگردد فرمول ها طبق دستورالعمل قبلي و قيمت هر متر مربع آسفالت به نرخ روز محاسبه مي گردد)
.2معبرهاي زير سازي شده

به ازاي هرمترمربع 41/111ريال
.4در صورتيكه حفاري موجب خسارت آمدن به سنگ جدول شود

311/111ريال به ازاي هر متر طول
.3در صورتيكه حفاري موجب خسارت آمدن به پياده رو شود.

411/111ريال به ازاي هر متر مربع
)60بهاي خدمات حفاري غير مجاز و بدون کاتر

.1حفاري بدون مجوز
محاسبه خسارت طبق بند  18به اضافه %41مازاد
.2عوارض آسفالت شكافي و تخريب آسفالت كه بدون كاتر صورت مي گيرد
خسارت طبق بند  18به اضافه %11مازاد
)61بهاي خدمات لوله گذاري انهار عمومي بنا به درخواست شهروندان

%41هزينه لوله گذاري
براساس نظر كارشناس شهرداري
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)62عوارض صدور مجوز احداث پل

الف)تجاري  21برابر قيمت منطقه اي براي هرمترطول
ب)مسكوني11برابر قيمت منطقه اي براي هرمترطول
بديهي است شهرداري درموارد فاقد مجوز جهت جمع آوري پل اخطار ودر صورت عدم اقدام موثر از سوي متخلف  ،راساً نسبت
به جمع آوري آن اقدام خواهد نمود .صدور مجوز احداث پل براي هر واحد مسكوني ،تا 2.61متر طول بدون اخذ عوارض اقدام
گردد.
)63عوارض پيمانكاري اعم از عمراني  ،اجرائي  ،مشاوره اي  ،مطالعاتي  ،بازرگاني  ،تجاري  ،صنعتي وخدماتي بجز خدمات بيمه

 %/1مبلغ پيمان و تعديل
جهت هرصورت وضعيت موقت و قطعي و تعديل مربوطه
)64عوارض انواع خودرو به استثناي سواري و وانت دو کابين

الف  -وانت  141111ريال
ب -كاميونت شش چرخ ،خاورو انواع ميني بوس211111ريال
ج – انواع اتوبوس ،كاميون ده چرخ و باالتر 441111ريال
هد -عوارض موتورسيكلت 24111ريال
م-ماشين آالت راه سازي161111ريال
باتوجه به لغوعوارض مصوب قبلي به موجب قانون تجميع عوارض وهمچنين تاثيرات كه آمد وشداين وسيله نقليه داشته ودارد.
ضمن مراجعه متقاضيان به واحد وصول عوارض ووسائط نقليه شهرداري ويا در هنگام انجام معامله كه در دفتر خانه هاي اسناد
رسمي ملزم به اعزام متقاضيان به شهرداري جهت در يافت مفاصا حساب خواهند بود.
)69عوارض و بهاي خدمات تردد خودروهاي سنگين حامل مواد معدني و مصالح ساختماني

الف:عوارض تردد خودروهاي سنگين به ازاي هر ماه
كاميون شش چرخ و خاورمبلغ  611/111ريال به ازاي هر ماه
كاميون  11چرخ 111/111ريال به ازاي هرماه
تريلر  1111/111ريال به ازاي هر ماه

ب:خسارت ناشي از اضافه تناژ و نيز نداشتن تور و محافظ كه موجب ريختن مواد حمل شده در سطح شهر مي گردد.
اضافه تناژ به ازاء هر تن  41/111ريال
عدم نصب تور و محافظ  111/111ريال
كشيدن ميلگرد بر روي آسفالت در زمان حمل  111/111ريال
با توجه به اينكه با تناژ باال از معابر سطح شهر عبورمي نمايند و باعث خسارت بر تأسيسات زيربنايي شهر خصوصاً آسفالت مدي
گردند خسارت ياد شده منظور گرديده است.
الزم است صاحبان ماشين آالت فوق هر سه ماه يكبار نسبت به تسويه حساب عوارض مذكور اقدام نمايندد در غيدر اينصدورت
شهرداري با هماهنگي راهنمايي و رانندگي از تردد ماشين هاي سنگين متخلف جلوگيري خواهد نمود.
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 )66عوارض ساليانه از اتباع بيگانه(افاغنه)براي سال54

پس از اعالم اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري ،به صورت يكسان در شهرداريهاي كل استان اجرا خواهد شد.
 )67عوارض گذر نامه
به ازاء صدور  ،تمديد و يا تجديد هر جلد گذرنامه
 %11كل مبالغ دريافتي توسط مرجع صدور
عوارض گذر نامه به ازاء صدور  ،تمديد و يا تجديد هر جلد گذرنامه توسط اداره گذر نامه از متقاضيان اخذ و بصورت ماهيانه
همزمان با واريز به حساب شهرداري ميبايست نسخه هاي فيش مربوطه نيز ارائه گردد.
 )68جرائم تخليه غير مجاز نخاله
وانت  411111ريال
نيسان  1311111ريال
تراكتور  2411111ريال
خاور  2111111ريال
كمپرسي تك و 3111111 811ريال
با توجه به افزايش ساليانه وهزينه هاي جمع آوري نخاله غير مجاز در سطح شهر توسط مامورين بازرسي واجرائيات شهرداري در قبال ارائه
فيش رسيد
)65جمع آوري سد معبر دستفروشان و مغازه داران پس از اخطار الزم (تبصره یك بند  2ماده  99قانون شهرداریها) :
دستفروشان

دفعه اول

دفعه دوم به بعد

 211/111ريال

 311/111ريال

هزينه جمع آوري به اضافه %11
در صورت عدم پرداخت از سوي مغازه داران به حساب بدهي متخلف منظور مي گردد و همراه بافيش عوارض كسب و پيشه
مطالبه خواهد شد.
)70دستورالعمل پرداخت نقدي عوارض و مطالبات شهرداري

مبلغ بدهي

ميزان تخفيف

مازاد 1ميليون تا 111ميليون ريال

%11

مازاد111ميليون به باال

%11

عوارض و مطالبات شهرداري شامل پروانه ساختماني ،تفكيك ،تغيير كاربري ،پاركينگ و ....مشمول اين دستور العمل خواهد
بود و متخلفين ساختماني و كليه بدهي هاي عوارض نوسازي ،كسب وانجام معامالت مشمول اين دستورالعمل نخواهد شد.
)71دستورالعمل اجرائي تقسيط عوارض ومطالبات شهرداري

ماده :1
اين دستورالعمل به منظور ايجاد وحدت رويه در تقسيط بدهي هاي شهروندان به شهرداري و كمك به متقاضيان و تكريم ارباب
رجوع تنظيم گرديد.
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ماده :2
متقاضيان تقسيط بايد حداقل  %21مبلغ بدهي را به صورت نقدي به حساب شهرداري واريز نمايند.
ماده:3
شهرداري مجاز است بدهي مؤديان را اعم از عوارض تفكيك و ساختمان وغيره با رعايت ماده  2اين دستورالعمل بر اساس مبلغ
بدهي مطابق جدول ذيل تقسيط نمايد.
مبلغ بدهي

تعداد قسط

تا  11ميليون ريال

 11ماهه

از11ميليون تا  111ميليون ريال

 11ماهه

از111ميليون تا  411ميليون ريال

 21ماهه

از411ميليون تا  311ميليون ريال

 21ماهه

از311ميليون تا  111ميليون ريال

 41ماهه

بيشتر از  111ميليون ريال

 46ماهه

ماده  :4بدهي خانواده معظم شهدا(پدر،مادر،فرزندان و همسر شهيد) و جانبازان 21درصد و باالتر و آزادگان و رزمندگان با
بيش از شش ماه حضور در جبهه و افراد بي بضاعت صرف ًا با داشتن دفترچه (كارت) تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره)
و بهزيستي  ،تا سقف  11ميليون ريال بدون رعايت ماده  ، 2تقسيط خواهد شد و در صورتي كه بدهي بيش از اين مبلغ باشد
مبلغ مازاد بر اساس ماده 2و 4وصول مي گردد .
ماده :9
در صورت عدم وصول چك هاي تقسيطي در سررسيدهاي مقرر و يا عدم پرداخت اقساط ،ضمن حال شدن كليه ديون مؤجل ،
شهرداري ملزم است عوارض و بهاي خدمات را به نسبت بدهي هاي معوقه بر اساس تعرفه يوم االداء  ،محاسبه و به همراه
خسارت هاي وصول چك برگشتي ازمؤدي دريافت نمايد.
ماده :6
شهرداري موظف است از پاسخ به استعالم و ارائه هر گونه گواهي به متقاضياني كه در هر صورت چكهاي آنها در موعد مقرر
وصول نشده تا تاديه كل بدهي به صورت نقد خودداري نمايد.
ماده :7
صدور مفاصا حساب موكول به تاديه كليه بدهي مؤدي است.
ماده :8
در بدهي هاي بيش از مبلغ پنجاه ميليون ريال متقاضي جهت تقسيط موظف است يك فقره چك سفيد امضاء همراه با اعطاء
وكالت بالعزل با ظهر نويسي ضامن معتبر به شهرداري تحويل نمايد.
نحوه اجرا:
با اجراي اين دستورالعمل مطابق اصالحيه ماده  42آئين نامه مالي شهرداريها تقسيط مطالبات توسط شهرداري و بدون ارجاع
به كميسيون ماده  44انجام مي شود كه اين امر به شهردار تفويض مي شود.
در اجراي اين آئين نامه رعايت موارد ذيل ضروري است:
 -1فرم درخواست تقسيط بايد توسط مؤدي تكميل و امضاء و به تاييد شهردار برسد.
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 -2مؤدي مي تواند حداكثر هر دو قسط را در يك فقره چك پرداخت نمايد.
 -4از به تعويق انداختن تاريخ چك خودداري نموده و در صورت ضرورت به تشخيص شهردار  ،تعويق فقط يك فقره و حداكثر براي يك ماه بالمانع است.

 -3اخذ و دريافت هرگونه چك مخدوش و پشت نويسي شده در وجه غير از شهرداري ممنوع مي باشد.
 -1محل استقرار بانكي كه چك آن اخذ مي گردد بايد در شهر احمدآباد باشد ( به جز چكهاي تحت سيستم شتاب مانند
سپهر  ،جام  ،سيبا) ودر موارد خاص با تاييد شهردار مي توان چك بانكهاي مستقر در ساير شهرهاي استان نيز اخذ
نمود.
 -6در هنگام صدور پايان كار و يا نقل و انتقال ملك  ،بدهي ها حال شده و متقاضي ملزم به پرداخت نقدي آن مي باشد
در هر صورت صدور پايان كار و يا نقل وانتقال و مفاصاحساب منوط به پرداخت كليه بدهي ها مي باشد.

 -4در صورت عدم پرداخت بدهي در سررسيد مقرر شهرداري عالوه بر اين كه حق دارد از طريق مراجع قضايي
نسبت به وصول وجه چك و كليه خسارات از قبيل هزينه دادرسي و تاخير تاديه و غيره اقدام نمايد ،اين حق
را نيز خواهد داشت تا بدهي معوقه را به نرخ روز يوم االداء ( به نسبت بدهي معوقه و بر اساس تعرفه روز
پرداخت بدهي ) محاسبه و اخذ نمايد.
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درخواست تقسيط

اينجانب  .................فرزند ..............داراي شناسنامه شماره  ....................كد ملي شدماره  ........................صدادره از.....................
شماره تلفن منزل  ..................................تلفن همدراه ...................................بده آدرس .....................................................................
كدپستي  .................................با پذيرش تعهد ذيل درخواست تقسيط بدهي مربوط به پالك شدماره  ..................................واقدع
در  ...................................................................به مبلغ ..........................................را دارم  .خواهشمند است با تقسيط آن بصدورت
 ...........................ريال نقدي و ما بقي در  .............قسط موافقت نماييد.
ماده  :1اينجانب اصل را بر پرداخت نقدي بدهيهاي شهرداري مي دانم ولي از آنجا كه توان پرداخت آن را به صورت نقدي ندارم
درخواست تقسيط نموده ام.
ماده  : 2اينجانب خود را ملزم به پرداخت بدهي خود در سررسيد مقرر مي دانم و اطالع دارم كه در صدورت عددم پرداخدت در
سررسيد مقرر (چك با گواهي عدم پرداخت مواجه شو د) شهرداري عالوه بر اين كه حق دارد از طريق مراجع قضايي نسبت بده
وصول وجه چك و كليه خسارات از قبيل هزينه دادرسي و تاخير تاديه و غيره اقدام نمايد ،اين حق را نيدز خواهدد داشدت تدا
بدهي معوقه را به نرخ روز يوم االداء ( به نسبت بدهي معوقه و بر اساس تعرفه روز پرداخت بددهي ) محاسدبه و اخدذ نمايدد .و
مالك يا متقاضي تقسيط حق هيچگونه ادعا و اعتراضي را نخواهد داشت  .و همچنين مالك متعهد مدي شدود در صدورت عددم
پرداخت پس از اخطار شهرداري نسبت به تسويه حساب خود اقدام نمايد در غير اينصورت شهرداري مي تواند ملدك مدذبور را
جهت تامين طلب خود توقيف نمايد.
ماده  : 4اينجانب اطالع دارم كه در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر شهرداري برابر ضوابط تا تاديده كامدل بددهي از
پاسخ به هر نوع استعالم و يا ارائه هر گونه گواهي به اينجانب خودداري خواهد نمود.
امضا متقاضي
واحد درآمد:
نسبت به دريافت

قسط اقدام گردد.

درصد به صورت نقدي و مابقي طي

امضاءشهردار

تعرفه عوارض و بهای خدمات فوق در  51صفححه  ،شفام  8فصف و  71ردیف

،

طی صورتجلسه مورخ 1394/11/5به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد رسید
و طی نامه شماره 345مورخ 1394/11/6شورای محترم جهت اجرا بفه شفهرداری
احمدآباد ابالغ گردید .
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